
TRAKŲ R. LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILAS“  

NUOTOLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Tikslas – taikant skaitmenines technologijas įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas ir teikti specialiąją pedagoginę pagalbą. 

Mokyklos pasirengimas – kokybiškas internetinis ryšys,  elektroninis dienynas ,,Mūsų darželis“,  pedagogai 

ir pagalbos mokiniui specialistai aprūpinti nešiojamais kompiuteriais, užtikrinta sklandi komunikacija tarp 

lopšelio-darželio administracijos,  pedagogų ir ugdytinių tėvų.  

Skaitmeninių technologijų administratorius – El. dienyną ,,Mūsų darželis“ administruoja ir  esant reikalui 

konsultuoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus,  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Marcinkienė. 

Mokymosi aplinka - el. dienynu ,,Mūsų darželis “  naudojasi lopšelio-darželio administracija, ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai ir ugdytinių tėvai. 

 

Ugdymo organizavimas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir pagalbos mokiniui 

specialistai  vadovaudamiesi ilgalaikiu veiklos planu  informuoja tėvus apie savaitės temą, paruošia trumpą 

aprašymą: tikslas, uždaviniai, vaiko veikla,  pateikia mokymo medžiagą.  Užduotis pratybų knygelėse, 

grožinės literatūros kūrinėlius, idėjas meninei veiklai, siūlo žaidimus ir kt. Naudojamasi konferencine 

programa ,,Zoom“. 

 

Vertinimas – grįžtamasis ryšys. Tėvai fiksuoja veiklos akimirkas ir nuotraukas siunčia pedagogui, bendrauja 

uždaroje  Facebook grupėje. 

 

Bendravimas su tėvais vyksta - el. dienynas ,,Mūsų darželis“, el paštas silasdarzelis@gmail.com,  uždarose 

Facebook grupėse. 

Mokytojų bendradarbiavimas -  mentorystė. Pažengusio pedagogo pagalba mažesnę patirtį turinčiam 

pedagogui. 

Mokykloje taikomos programos - ikimokykliniu ugdymo programa  ,,Pažinimo takeliu“, bendroji 

priešmokyklinio ugdymosi programa, tarptautinė ,,Zipio draugai“ programa. 

Esamas nacionalinis skaitmeninis ugdymas – viešai prieinamas  skaitmeninis turinys – el. dienynas 

,,Mūsų darželis“ – naudinga informacija - naudingos nuorodos.  

Grėsmės – keturios socialiai pažeidžiamos šeimos neturi prisijungimo prie el. dienyno ,,Mūsų darželis“ ir 

neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, 

 

Pridedami 7 priedai. 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILAS“ 

NUOTOLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO PLANAS 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖSE 

 

Savaitės tema (pagal pedagogo ilgalaikį ugdomosios veiklos planą). 

Tikslas. 

Veiklų idėjos: 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

SAVAITĖS DIENA 
 

 

IDĖJOS VAIKŲ UGDYMUI NAMUOSE 

 

1. 

 

Pirmadienis 

 

Trumpa teminė video ar kita mokomoji medžiaga. 

Tėvams pasiūloma perskaityti grožinės literatūros kūrinį 

(eilėraštis, pasaka, pasakojimas), aptarti iliustracijas, 

atsakyti į pateiktus klausimus. Arba peržiūrėti pedagogo 

pateiktą vaizdinę mokomąją ar kitą lavinamąją 

medžiagą. 

 

 

2. 

 

Antradienis 

 

Eksperimentai ir užduotėlių rinkiniai.  
Pedagogas parenka ir pasiūlo tėvams atlikti 

eksperimentą, pateikia aprašymą, reikalingas priemones. 

Pasiūlo užduočių skaičiavimo, matavimo, rašytinės, 

sakytinės kalbos, aplinkos pažinimo, tyrinėjimo 

gebėjimų lavinimui.  

 

 

3. 

 

Trečiadienis 

 

Aktyvi veikla. 

 Judrūs, vaidmenų, pirštukiniai, edukaciniai, loginiai, 

didaktiniai žaidimai. Pedagogas pateikia tėvams žaidimo 

aprašymą, reikalingas priemones, rekomendacijas. 

 

 

4. 

 

Ketvirtadienis 

 

Meninė veikla, kūrybiškumas, smulkiosios motorikos 

lavinimas. 

 Piešimas, lipdymas, aplikacija, konstravimas ir kt. 

Tėvams pasiūloma idėja, aprašomas jos įgyvendinimo 

būdas. 

 

 

5. 

 

Penktadienis 

 

Grįžtamasis ryšys. Refleksija. Gautos informacijos 

apibendrinimas (nuotraukos, piešiniai, vaikų mintys). 

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

NUOTOLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO PLANAS  

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖSE 

 

Tikslas: siekti turiningo bendradarbiavimo su tėveliais nuotoliniu būdu vykdant priešmokyklinio 

ugdymo programą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, ugdymosi poreikius. Išskleisti 

kompetencijų turinį siekiant užtikrinti mokyklinę brandą pagal individualias vaiko galias.  

Uždaviniai: 

- Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais elektroniniame dienyne www.musudarzelis.lt,  

elektroniniu paštu silasdarzelis@gmail.com  ir   uždarose Facebook  grupėse; 

- Savaitės užduotis pateikti paliečiant visas priešmokyklinio ugdymo kompetencijas 

(socialinė, komunikavimo, sveikatos, pažinimo, meninė); 

- Pateikti ugdytiniams OPA PA užduočių paketo medžiagą (užduočių bloknotai, 

priešmokyklinuko knyga, savaitinės temos plakatas (vaizdinė informacija elektroniniu 

būdu); 

- Savaitės veiklų apibendrinimas pateikiamas grįžtamuoju būdu (nuotrauka, vaikų mintys, 

piešiniai, pokalbiai telefonu ir t.t.) 

- Įžvelgti tolimesnio ugdymo planą padės grįžtamojo ryšio rezultatas atsižvelgiant į kiekvieno 

vaiko individualius poreikius. 

Nr.  

SAVAITĖS DIENA 

 

 

UGDYMO GAIRĖS 

1. Pirmadienis - Supažindinimas su savaitės tema. (plakatas) 

- Palyginti įrėmintą plakato dalį su priešmokyklinuko 

knygoje esančią iliustracija, atrasti skirtumus.   

- Veikla užduočių bloknote. 

2. Antradienis - Palyginti įrėmintą plakato dalį su priešmokyklinuko 

knygoje esančią iliustracija, atrasti skirtumus.   

- Pateikti eilėraštį ar kitą trumpą pasakojimą ar jo įrašą. 

Išklausius atsakyti į pateiktus klausimus. 

- Veikla užduočių bloknote. 

3. Trečiadienis - Palyginti įrėmintą plakato dalį su priešmokyklinuko 

knygoje esančią iliustracija, atrasti skirtumus.  

- Atlikti tyrimą, bandymą ar eksperimentą pagal pateiktą 

veiklos planą.  

- Veikla užduočių bloknote. 

4. Ketvirtadienis - Palyginti įrėmintą plakato dalį su priešmokyklinuko 

knygoje esančią iliustracija, atrasti skirtumus.  

- Žaisti judrųjį žaidimą ar vaidybinę situaciją. 

- Veikla užduočių bloknote. 

5. Penktadienis - Grįžtamasis ryšys. 

- Kūrybinis darbelis. 

 

 

 

http://www.musudarzelis.lt/
mailto:silasdarzelis@gmail.com


3 priedas 

 

NUOTOLINIO UGDYMO „ZIPIO DRAUGAI“ ĮGYVENDINIMO PLANAS  

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖSE 

 

Tikslas: Lavinti vaikų gebėjimą įvairiais būdais įveikti sunkumus. 

Uždaviniai: 

- Bendrauti su ugdytinių tėvais, pasiūlyti perskaityti pasakojimą „Mes patys“. 

- Analizuoti pasakojimo iliustracijas ir jas aptarti. 

- Skatinti atsakyti į pateiktus klausimus. 

- Grįžtamasis ryšys (vaiko piešinys ir mintys). 

Nr.  

SAVAITĖS TEMA 

 

 

UGDYMO GAIRĖS 

1. Pirmoji valandėlė 

„Įvairūs įveikimo 

būdai“ 

- Perskaityti pasakojimą. 

- Aptarti iliustracijas. 

- Atsakyti į pateiktus klausimus. 

- Piešinys ir vaiko mintys (pasakojimo įsimintinos 

akimirkos). 

2. Antroji valandėlė 

„Kaip padėti 

kitiems“ 

- Perskaityti pasakojimą. 

- Aptarti iliustracijas. 

- Atsakyti į pateiktus klausimus. 

- Piešinys ir vaiko mintys (pasakojimo įsimintinos 

akimirkos). 

3. Trečioji valandėlė 

„Pritaikymas 

naujoms 

aplinkybėms“ 

- Perskaityti pasakojimą. 

- Aptarti iliustracijas. 

- Atsakyti į pateiktus klausimus. 

- Piešinys ir vaiko mintys (pasakojimo įsimintinos 

akimirkos). 

4. Ketvirtoji valandėlė 

„Švenčiame kartu“ 

- Perskaityti pasakojimą. 

- Aptarti iliustracijas. 

- Atsakyti į pateiktus klausimus. 

- Piešinys ir vaiko mintys (pasakojimo įsimintinos 

akimirkos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 priedas 

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJO NUOTOLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO PLANAS  

 

Savaitės tema – tikslas –uždaviniai... 

 

FA veikla Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Bendradarbiavimas  

su pedagogėmis 

Grįžtamasis 

ryšis (su tėvais) 

Rytinė mankšta 

Vaizdo įrašas 

visai savaitės 

+      

Kasdien 

Vidinės žinutės el. 

dienyne 

Telefono ryšis  

Kūno kultūra + 

Judrieji žaidimai 

(patalpoje) 

+ 

Sportiniai 

žaidimai  

( krepšinis, 

futbolas, 

tinklinis, 

badmintonas) 

lauke 

+ 

Žaidimai- 

estafetės. 

 

Vidutinių 

judrumų 

žaidimai 

+ 

Ramūs 

žaidimai. 

Atsipalaidavimo 

pratimai 

Aktyvus 

poilsis su 

šeima 

patalpoje ar 

lauke 

(vaikų idėjos) 

Vidinės žinutės el. 

dienyne ,,Mūsų 

darželis“ 

Facebook įstaigos  

grupėje 

Vidinės žinutės 

Telefono ryšis 

Neformalūs 

„susirašinėjimai“ su 

kolegėmis  

Vaizdo įrašai 

 

Plokščiapėdystės 

užsiėmimai  

    + 

Individualios 

užduotis 

 Nuotraukos  

 

Krepšinio 

būrelio veikla 

    + 

Individualūs  

pratimai 

 Vaikų piešiniai ir 

darbeliai 

Pastabos  Planas parengta pagal sudarytus ilgalaikį planą ir grupių tvarkaraščius el. dienyne „Mūsų darželis“ . 

Tikslas atitinka savaitės temai, o uždaviniai parenkamas  kiekvienai dienai pagal žaidimus ir veiklas. 

Žaidimai parengti pagal vaikų  amžių. 

Priemonių pasiūlymas pagal šeimos galimybes. 

Fiksavimas el. dienyne - vaikų veikla, vaikų pasiekimai. 

Parengė kūno kultūros auklėtoja  Marina Borisenkova 



5 priedas 

 MUZIKOS MOKYTOJO NUOTOLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO PLANAS  

 

Savaitės tema – tikslas –uždaviniai... 

FA veikla Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Bendradarbiavimas  

su pedagogėmis ir 

tėvais 

Grįžtamasis 

ryšis  

Muzikinis 

ugdymas 

+ 

Muzikiniai 

vaizduotės 

lavinimo 

žaidimai.  

+ 

Garsinės, 

vaizdinės 

užduotys. 

+ 

Inscenizuojame 

daineles. 

+ 

Ritminės, 

melodinės 

užduotys. 

+ 

Refleksija 

Vidinės žinutės el. 

dienyne ,,Mūsų 

darželis“ 

Facebook įstaigos  

grupėje 

Telefono ryšis 

 

 

Vaikų mintys, 

piešiniai, 

nuotraukos, 

filmuota 

medžiaga. 

 

Muzikinio 

lavinimo būrelis 
+ 

Dainos įrašas(+) 
 + 

Dainos įrašas(-) 
   Vaizdo įrašai 

 

Pastabos   Parengta pagal sudarytą ilgalaikį planą ir grupių tvarkaraščius el. dienyne „Mūsų darželis“ . 

Tikslas atitinka savaitės temai, o uždaviniai parenkami  kiekvienai dienai. 

Muzikinė veikla parengta pagal vaikų  amžių. 

Fiksavimas el. dienyne - vaikų veikla, vaikų pasiekimai. 

 

Parengė muzikos mokytoja Inga Okuškienė 

 

 

 

 

 



6 priedas 

 LOGOPEDO NUOTOLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIMO PLANAS  

 

Tikslas. Teikti kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.  

Uždaviniai:  

1. Užtikrinti glaudu bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, susisiekti su jais dėl veiklos būdų ir metodų aptarimo.  

2. Bendradarbiauti su  ugdytinių tėvais elektroninio dienyno  ,,Mūsų darželis“, el. paštu, telefonu, messenger.  

3. Logopedinius užsiėmimus vesti pagal individualius ir pogrupių planus. 

4. Ugdymo(si) medžiagą parinkti atsižvelgiant į vaikų amžių ir sutrikimų pobūdį.  

5. Pagal galimybes užsiėmimus vesti Online.  

6. Užtikrinti grįžtamąjį ryšį.  

Data/ Pogrupis Tema/ugdymo(si) turinys Kokiu būdu /forma bus teikiamas 

ugdymo turinys 

Užduotys vaikams Grįžtamasis ryšys  

Užsiėmimai vyks pagal 

sudarytą tvarkaraštį 

(tvarkaraštis „Mūsų 

darželis“ dienyne). 

Nurodomos temos pagal 

parengtus ilgalaikius 

planus.  

 

Individualios užduotys,  

skaitmeninė medžiaga teikiamos 

elektroniniu paštu.  

Video pamokos siunčiamos per 

Messenger.  

Užsiėmimai Onlaine organizuojami 

atsižvelgiant individualiai į 

kiekvieno ugdytinio poreikį. 

 

Smulkiosios motorikos lavinimas. 

Artikuliacinio aparato mankšta. 

Foneminės klausos lavinimas. 

Atminties, dėmesio lavinimas. Garsų 

tarimo mokymas.  

Garsų tarimo įtvirtinimas.  

Garsinė analizė ir sintezė.  Žodyno 

turtinimas.  

Rišliosios kalbos ugdymas.  

Bendradarbiavimas 

su tėvais. 

 

Elektroninis 

dienynas „Mūsų 

darželis“, 

el. paštas, pokalbiai 

telefonu 

Messenger.  

 

 

Parengė logopedė Lilija Chmeliauskienė 

 



7 priedas 

SOCIALINIO PEDAGOGO NUOTOLINIO UGDYMO PLANAS 

Tikslas – užtikrinti kokybišką nuotolinį ugdymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

Uždaviniai: 

 Susisiekti su vaikų šeimomis kurioms pagal individualų planą teikiama socialinio pedagogo pagalba. 

 Teikti socialinę pagalbą darželio ugdytiniams ir jų šeimoms. 

 Bendradarbiauti su  ugdytinių tėvais elektroninio dienyno  ,,Mūsų darželis“, el. paštu, telefonu. 

 Socialinius įgūdžius ugdyti pagal individualius, vaiko poreikius atitinkančius, planus. 

 Savaitės veiklos apibendrinimas pateikiamas grįžtamuoju būdu (vaikų mintys, nuotraukos, piešiniai). 

 

Nr. SAVAITĖS VEIKLA VAIKŲ AMŽIUS UGDYMO GAIRĖS 

1.  Socialinių įgūdžių ugdymas. 3-4 metų vaikai  Pateikti video pamoką vaikui atskleidžiančią savaitės temą. 

 Pasiūlyti peržiūrėti  skaitmeninę medžiagą ir ją aptarti. 

 Aptarti iliustracijas, atsakyti į pateiktus klausimus. 

 Grįžtamasis ryšys (nuotrauka, piešinys, vaiko mintys). 

2.  Socialinių įgūdžių ugdymas. 4-6 metų vaikams  Pateikti video pamoką vaikui atskleidžiančią savaitės temą. 

 Pateikti vaikams klausimus ir užduotis. 

 Trupi individualūs pokalbiai su vaikais apie skaitmeninės 

medžiagos turinį. 

 Grįžtamasis ryšys (nuotrauka, piešinys, vaiko mintys). 

 

Parengė socialinė pedagogė Rita Vadoklienė 

 

__________________________ 

 


