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PRIEMONIŲ IR VEIKLOS PLANAS 

Nuo 2020-03-30 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotolinių 

būdu tikslas:  

Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu, teikiant vaikams 

užduotis, atitinkančias jų amžių ir patarimus tėvams per internetines platformas. 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotolinių 

būdu uždaviniai: 

 Pasiruošti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu. Pasitelkti į 

pagalbą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje skaitmeninio  

mokymo bazę su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga,  

mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija. 

 Pateikti darželio bendruomenei pranešimą dėl įstaigos nuotolinio ugdymo  tvarkos.  

 Pateikti informaciją, kad ITspecialistas teiks pagalbą pedagogams, vykdant ugdymo proceso 

įgyvendinimą nuotoliniu būdu.  

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvams, kiekvieną savaitę, elektroniniu 

būdu pateiksime užduotis, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidžių 

apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip 

namuose organizuoti vaikų ugdymą.  

 Darželio grupių pedagogai sutartu laiku bendraus su visos grupės vaikais. Organizuos per 

jau sukurtą platformą pasakų skaitymą, bendravimą pažintinių istorijų tematika, nagrinėtis 

pasaulio žemėlapį ar pan. 

 Sudarysime vaikų atliktų užduočių grįžtamojo ryšio galimybę. Atliktų užduočių nuotraukas 

tėvai galės, kiekvieną penktadienį, įkelti į nurodytą el. paštą ar kitą programą, kad 

pedagogas matytų rezultatus. 

 Nuotoliniu būdu organizuosime individualias švietimo pagalbos specialistų konsultacijas, 

pvz., logopedo, psichologo, socialiniu pedagogo. 

 

 

 

 



Rekomenduojama priešmokyklinio ugdymo veikla 

  

 

 

  

Vaikų veikla pagal kompetencijas 

  

 

Mėnuo 

Komunikavimo 

ir socialinė 

kompetencija 

Pažinimo 

kompetencija 

 

Meninė kompetencija 

(muzikinė veikla) 

Meninė 

kompetencija 

(meninė veikla) 

Sveikatos 

kompetencija 

Vaikų pasiekimai 

  Savaitės tema  

 

Diena 1 

Diena 2 

Diena 3 

Diena 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rekomenduojami straipsniai:  



Rekomenduojama ikimokyklinio ugdymo veikla 

Rekomenduojami straipsniai:  

 

  

 

 

Vaikų veikla pagal kompetencijas   

 

Mėnuo 

Išradingumas 

(meninė raiška, 

kūrybiškumas, 

problemu 

sprendimas, estetinis 

suvokimas) 

Aktyvumas 

(iniciatyvumas, 

tyrinėjimas, aplinkos 

pažinimas, 

skaičiavimas ir 

matavimas) 

Sumanumas ( 

savivoka ir savigarba, 

mokėjimas mokytis, 

problemu sprendimas, 

emocijų suvokimas) 

Visuomeniškumas 

(sakytinė ir rašytinė 

kalba, santykiai su 

suaugusiais ir 

bendraamžiais) 

Sveikatingumas ( 

fizinis aktyvumas, 

savireguliacija ir 

savikontrolė, 

kasdieninio gyvenimo 

įgūdžiai) 

Vaikų 

pasiekimai 

 

  Savaitės tema 

 

 

Diena 1 

 

Diena 2 

 

Diena 3 

 

Diena 4 

 

   

 

 

  


