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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽELMENĖLIS” 

PRIEMONIŲ PLANAS UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI NUOTOLINIU BŪDU 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės 

pavadinimas 

Įgyvendinimas Įgyvendinimo 

datos 

Atsakingi už 

vykdymą 

1.  Įsivertinti įstaigos 

pasirengimą ugdymo 

procesą organizuoti 

nuotoliniu būdu 

1.1.  ryšio / technologijų optimaliausiai 

sąveikai tarp mokytojų ir vaikų galimybių 

įvertinimas; 

1.2. technologinių galimybių, turimų 

skaitmeninių priemonių, mokytojų 

kompetencijos, mokinių amžius ir jų 

aplinkos socialinė ekonominės padėties 

įvertinimas; 

1.3. mokymosi aplinkos pasirinkimas: 

skaitmeninio ugdymo turinio 

pasiekiamumas, bendravimas bei 

bendradarbiavimas ugdymo proceso metu 

realiuoju (sinchroniniu) ir / ar nerealiuoju 

(asinchroniniu) bei mišriu būdu 

2020-03-18 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

1.4. ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

apklausos, kokias nuotolinio ryšio 

priemones, padedami suaugusiųjų, galėtų 

naudoti vaikai ir mokymosi nuotoliniu būdu 

galimybių,  atlikimas 

2020-03-22 Mokytojai 

 

 

1.5. mokytojų apklausos, kaip būtų  

vykdomas bendradarbiavimas (ypač 

grįžtamasis ryšys)  su ugdytiniais ir jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), atlikimas 

2020-03-23 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.6. bendruomenės narių susitarimas dėl  

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu didžiajai daugumai priimtinomis 

informacinėmis-technologinėmis 

priemonėmis, bendradarbiavimo 

galimybėmis, besimokantiesiems ir 

mokytojams patogiu laiku, pasirinktu 

tempu, užtikrinant asmens duomenų 

apsaugą 

2020-03-24 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2. Parengti mokymo 

nuotoliniu būdu 

taisykles 

2.1. darbo grupės mokymosi nuotoliniu 

būdu taisyklėms parengti sudarymas 

2020-03-20 Direktorius 

2.2. susitariama dėl darbuotojų, dirbančių 

nuotoliniu būdu, darbo funkcijų, darbo 

laiko, atsakomybės ir atsiskaitomybės 

2020-03-24 Direktorius 



2.3. susitariama dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu 

2020-03-24 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2.4. mokymo nuotoliniu būdu taisyklių 

projekto aptarimas su darbuotojų atstovais 

ir savivaldos institucijomis 

2020-03-25 Direktorius 

2.5. įstaigos bendruomenės supažindinimas 

su mokymo nuotoliniu būdu taisyklėmis bei 

taisyklių viešinimas įstaigos interneto 

svetainėje  

2020-03-27 Raštinės 

administrato-

rius 

3. Organizuoti ugdymo 

procesą nuotoliniu 

būdu 

3.1. mokytojus IKT naudojimo klausimais 

konsultuoti direktoriaus įsakymu 

paskiriamas skaitmeninių technologijų 

administratorius 

2020-03-23 Direktorius 

3.2. ugdomosios veiklos planavimas 

elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ 

www.musudarzelis.lt. Tėvų, kurie neturi 

galimybės prisijungti prie sistemos, 

informavimas apie teminius planus kitomis 

ryšio priemonėmis (telefoniniai 

skambučiai, uždaros el. pašto, Facebook, 

Messenger, grupės); 

3.3. ugdomosios veiklos plane pateikiamos 

ugdymo temos, tikslai, uždaviniai, ugdomi 

vaikų pasiekimai; nurodomos galimos 

veiklos, didaktiniai, kūrybiniai, judrūs, 

ramūs žaidimai, grožinė literatūra ir kt.  

Skiriamos, rekomenduojamos mokymosi 

užduotys, rankos lavinimo pratybos, 

kūrybiniai dailės darbeliai, užduočių 

atlikimas pratybų sąsiuviniuose, piešimas, 

karpymas, raidelių apvedimai, dainelių 

dainavimas, fizinio aktyvumo užduotys, 

eksperimentai ir kt. 

Nurodomi konkretūs didaktinių, mokomųjų 

žaidimų aprašymai, patarimai, kaip žaisti, 

kokias priemones naudoti, kaip organizuoti 

vaikų ugdymą namuose. 

Parengiami 15–20 minučių tematiniai 

vaizdo filmai pagal įstaigos ugdymo 

programą su tam tikromis užduotimis, 

atitinkančiomis vaikų amžių; 

3.4. individualūs susitarimai su ugdytinių 

tėvais, mokytojais ir specialistais dėl 

nuotolinio ugdymo veiklos vykdymo laiko, 

informacijos pateikimo būdų, ugdytiniams 

skiriamo laiko įvairioms užduotims atlikti;  

3.5. susitarimas su ugdytinių tėvais dėl 

grįžtamojo ryšio teikimo būdų (nuotraukos, 

video, pokalbiai, žinutės ir kt.); 

3.6. komunikavimas su ugdytiniais ir jų 

tėvais naudojant elektroninį dienyną „Mūsų 

Nuo 2020-03-16 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

http://www.musudarzelis.lt/


darželis“, tėvų ir mokytojų sukurtas uždaras 

Facebook grupes, Skype aplinką, 

elektroninius paštus ir telefonus (pokalbiai, 

žinutės). Bendravimas, konsultavimas 

vykdomas atsižvelgiant į individualius 

poreikius; 

3.7. mokymo turinio įgyvendinimui 

naudojami skaitmeniniai įrankiai peržiūrai 

(padlet.com, google ir kt.), skaitmeninės 

aplinkos su nuorodomis, skenuotos, 

kopijuotos užduotys, pratybų sąsiuviniai ir 

kt; 

3.8. vaikų pasiekimų vertinimo vykdymas 

elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“; 

3.9. švietimo pagalbos teikimas, specialistų 

konsultacijas pagal poreikį „Skype“ 

aplinkoje, elektroniniu paštu ir telefonais 

(pokalbiai, žinutės) 

4.  Naudojami 

skaitmeniniai 

ištekliai ir kita 

pagalba 

viešai prieinamas skaitmeninis turinys 

https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis: 

• Gražiausios audio pasakos ir kiti 

skaitiniai vaikams: „Skaitymo metai“, 

„Pasakų kampelis“, „Rubinaitis“; 

• sveikatos kompetencijos ugdymas: 

„Kaip taisyklingai plauti rankas?“, 

„Sveikatukai: pažadas sveikatai“, 

„Vaikiškos dainelės: higiena“; 

• eksperimentai ir užduotėlių rinkiniai: 

„Pažinkime vaikystę: biblioteka“, 

„Pažinkime vaikystę: 16 eksperimentų 

ikimokyklinukams“; 

• Idėjos kūrybiškumo ugdymo veikloms, 

o vakaro žaidimams puikiai tiks šešėlių 

teatras, kurį tėveliai gali pasigaminti 

kartu su vaikais; 

• Mokslo, pasakų, laidų įrašų, muzikos, 

žaidimų ir kitokio turinio informacijos 

lietuvių ir anglų kalbomis 

Žaidimas kalbai mokyti: 

• Edukaciniai žaidimai; 

• Patarimai vaikų tėvams ir mokytojams  

Rekomenduojamas skaitmeninis turinys: 

• https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/ 

• https://www.ikimokyklinis.lt/ 

• https://www.talentator.com/lt/skaitmen

inio-ugdymo-sprendimai-svietimo-

istaigoms/ 

Nuo 2020-03-16 

iki  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5InOYYmI0KFU0e
http://vaikams.skaitymometai.lt/
http://pasakukampelis.eu/
http://rubinaitis.lnb.lt/index.php?1520263172
http://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8
http://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8ygPT
http://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw,%20https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU&list=RDmneqjGfXAgg&index=4
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/11?sub_items=10015
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-eksperimentu-ikimokyklinukams/18947
http://www.123homeschool4me.com/bubble-wrap-rain-craft_71
http://www.youtube.com/watch?v=UKDEGcr8BpY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=UKDEGcr8BpY&feature=youtu.be
http://www.lrt.lt/vaikams
http://www.lrt.lt/vaikams
http://www.lrt.lt/vaikams
http://gudrutisdutis.lt/lt
http://www.ikimokyklinis.lt/
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/
https://www.ikimokyklinis.lt/
https://www.talentator.com/lt/skaitmeninio-ugdymo-sprendimai-svietimo-istaigoms/
https://www.talentator.com/lt/skaitmeninio-ugdymo-sprendimai-svietimo-istaigoms/
https://www.talentator.com/lt/skaitmeninio-ugdymo-sprendimai-svietimo-istaigoms/


• http://www.svietimonaujienos.lt/

newsletter/?nm=confirmation&nk

=642-b56ed4200f 

• https://www.facebook.com/namaipilni/

posts/1612266055543382/ - ,,Pilni 

namai”- įrašai 

• https://www.youtube.com/watch?v=9l

UAN-5ntvA ,,Pasidaryk pats” darbeliai 

kartu su tėveliais. Vaizdo įrašai 

• https://www.google.com/search?q=mik

ituko+peliuko+%C5%BEaidima&oq=

Mikituko+peliuko&aqs=chrome.0.69i5

9j69i57j69i61.23295j0j8&sourceid=ch

rome&ie=UTF-8  Mikituko peliuko 

žaidimai.  

• https://www.google.com/search?q=dai

nel%C4%97s+vaikams&oq=dainel%C

4%97s+&aqs=chrome.1.69i57j0l7.787

9j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 - 

Dainelės vaikams.  

• ttps://www.youtube.com/playlist?list=P

LsWPbgeN0mBuReR2tcCkMDDaBzV

Uatynf - ,,Mokomieji vaikams 

lietuviškai” įrašai  

• https://www.vaikams.lt/- ,,Pasakos” 

• http://www.svietimonaujienos.lt/

kaip-su-vaikais-kalbetis-apie-

korona-virusa/ 

Naudojamas skaitmeninis turinys nuolat 

papildomas atsižvelgiant į individualius 

poreikius 

 

_______________________ 
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