Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu
Vadovaudamiesi rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo16d. įsakymu
Nr. V-372 Vilniaus lopšelis-darželis ,,Papartis“ ir toliau užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu:
Mokytojai naudoja Facebook, elektroninio pašto, lopšelio-darželio svetainę, kitų ryšio
priemonių aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą
informaciją:


Mokymosi užduotys, teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija,
skelbiamos savaitės temos su parengtomis ar rekomenduojamomis užduotėlėmis pagal vaikų
amžių pateikiama vaikų tėvams. Mokytojai numato kiek skirti laiko užduotims atlikti, kaip
reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams,
rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai ir pan.;



parengtas mokymosi užduotis ir informaciją pateikiame pagal mokytojo bei tėvų galimybes (pvz.,
uždaroje „Facebook“ grupėje, el. paštu, skambučiais, laiškais, SMS žinutėmis, Facebook
Messenger, Viber ir kt.).



Esant

galimybei

naudojamasi

(https://sodas.ugdome.lt/mokymopriemones;

skaitmeniniu
ikimokyklinukas.lt

ugdymo

turiniu

auklėtoja-auklėtojai;

www.vaikams.lt; mudubudu.lt; musumokykla.lt; www.frepy.eu; www.iklase.lt; žiburėlis.lt ir kt.),
kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems, mokytojams ir tėvams.


Grupių mokytojos užtikrina ryšį su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais): individualiai (pagal
grupės vaikų tėvelių ir mokytojų poreikį susitaria dėl bendravimo būdų, informavimo priemonių ir
kanalų, kaip jiems bus teikiama ugdymo medžiaga ar informacija); kada ir kokiu būdu vaikas ir jo
šeima gali paprašyti pedagogo pagalbos ir paaiškinimų; susitaria dėl grįžtamojo ryšio, gaunant
vaizdo ar kt. medžiagą apie vaiko ugdymo rezultatus (pvz.: vaikų darbelių nuotraukas).



Įstaigoje paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris konsultuoja mokytojus
technologijų naudojimo klausimais. Susisiekti galima el.paštas: ka@inkompas.lt; tel.867002107



Švietimo pagalbos specialistai teikia pagalbą.Kiekvieną pirmadienį logopedė išsiunčia laiškus specialiųjų
poreikių mokinių tėvams, kuriuose, atsižvelgiaint į kiekvieno vaiko individualius poreikius, pateikia
siūlomą savaitės ugdomąją veiklą, užduotis artikuliacinaim aparatui, klausos dėmesiui, foneminiam
suvokimui, smulkiąjai motorikai lavinti, garsų tarimo mokymui, įtvirtinimui bei diferencijacijai, žodyno
plėtojimui, gramatinės sandaros bei rišliosios kalbos ugdymui. Esant poreikiui, pasitelkus įstaigai ir tėvams
prieinamas vaizdo programas, virtualias aplinkas (Messinger, Skype, Zoom, Viber, WhatsApp) logopedė
teikia individualias konsultacijas specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvams. Logopedės tel.: 861120504



Naudingos nuorodos:



http://vilniausppt.lt/2020/03/23/ugdymasis-nuotoliniu-budu/?fbclid=IwAR1POlEU39Yeiv6213wx7gOC4LbuINH8r9UJXUVcrFEcloT2s6N7gjlziU



Priemonės garsų tarimo mokymui:



https://vilniauslogopedai.wixsite.com/vilniauslogopedai



https://www.youtube.com/watch?v=NPN6Xztw8Bk&feature=youtu.be



https://en.calameo.com/read/0004306572b930fd455cf



http://kristianaweebly.weebly.com/



Priemonės kalbos lavinimui:



https://www.logopedinis.lt/leidiniai



http://ejournal.emokykla.lt/snekutis/index.php?action%5b%5d=IBrowsing::gotoFolder%282698%29



http://mudubudu.lt/logopediniai_pratimai



https://lafamilia.lt/laisvalaikis/geriausios-uzduotys-vaikams-internete-vienoje-vietoje/

Džiaugiamės, kad bendraujate ir bendradarbiaujate su mokytojais, palaikote jų iniciatyvą ir
padedate savo vaikučiams ugdytis. Tarpusavyje susitariate dėl vaiko ugdymo(si) grįžtamojo ryšio
galimybių (pvz. nufotografuoti ir įkelti vaikų darbelių ar pažintinės veiklos nuotraukas, užfiksuoti
kitas ugdymo(si) akimirkas).
Tik visi kartu susitelkę rasime geriausius sprendimo būdus, atliepiančius vaiko poreikius, šeimos,
mokytojų ir įstaigos galimybes.
Svarbu nepamiršti ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis
aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis
stalo įrankiais, tvarkos laikymasis, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan. Ikimokyklinio amžiaus
vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir
namuose.
Namuose galima atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus vystyti smulkiąją
motoriką. Galima pažinti gyvūnus ir augalus tyrinėjant paveiksliukus knygelėse, žiūrint dokumentinius
filmus, ar stebint mieste gyvenančius paukščius – kad ir pro langą.
Dienotvarkė – tai labai svarbu!
Susitarkite, kada vaikas kelsis, kuriuo metu atliks užduotis ir ilsėsis, kada skirsite laiko bendrai šeimos
veiklai, kelintą valandą jis eis miegoti. Taip pat svarbu nuspręsti, kokių naujų taisyklių bus laikomasi.

Žinojimas ir ribos suteikia vaikams aiškumo, o tai padės lengviau ištverti karantiną. Ugdymo inovacijų
centras siūlo šeimos dienotvarkės karantino metu pavyzdį:
UIC – Dienotvarkė karantino metu

NAUDINGOS NUORODOS
Patarimai mokytojams ir tėvams:

Radijo pasakos https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/24-radijo-pasakos
Vaikų radijo teatras https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/25-vaiku-radijo-teatras
Žaidimai https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/5-zaidimai
Įvairūs darbeliai su vaikais https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/6-pasidaryk-pats
Sportas vaikams https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/7-sportas
Muzika vaikams https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/4-muzika
100 pratimų vaikų kūrybiškumui https://mommypoppins.com/new-york-city-kids/boredombusters/100-awesome-kids-crafts-for-creative-at-home-fun
25 pratimai žaidimai namuose https://mommypoppins.com/newyorkcitykids/25-exercise-games-indooractivities-for-kid
Visai šeimai
Renginio “Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?” vaizdo įrašas ir
skaidrės: https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530
Pradėk rytą su mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=dkoiaHoyJpE
Zoologijos sodas neišėjus iš namų
https://www.earthcam.com/events/animalcams/?fbclid=IwAR2ukU_SLKLx8lxjdXCphQVF9nQvsyQLu
22h-EuE1gRwG06_ucRQYelb_AQ
63 eksperimentai vaikams (ir visai šeimai) https://mommypoppins.com/kids/50-easy-scienceexperiments-for-kids-fun-educational-activities-using-household-stuff‘
Saulytučiai. Interaktyviosios pasakos, edukaciniai žaidimai lietuvių kalba
http://www.tuciai.lt/?fbclid=IwAR0XmSJ_WN-EDguxNvvtKKYhDS9S17RY4bO0dD8XDBkmswtdICqbNpASPs
http://www.svietimonaujienos.lt/ka-veikti-kartu-su-vaikais-namuose/
KĄ VEIKTI – rekomendacijos
http://www.gamtosreindzeris.lt/
Mikituko peliuko žaidimai. Žuvytė

https://www.youtube.com/watch?v=ufwIZFv8DU&feature=share&fbclid=IwAR2_UEkXcGo85_1Q1kR0gVVduGkBmduF2_p6J5rfJI0TLASvZV
XNQ_v66Dg
https://gudrutisdutis.lt/lt
https://www.facebook.com/LavinaLT/
Įvairios užduotys
Garsų tarimui įtvirtinti:
https://drive.google.com/file/d/1W1J-RBR551-lptrcByogBmRdgl7a6rYZ/view?usp=drivesdk
Raidžių pažinimui:
http://www.simboliai.lavina.lt/?lavina=b
https://drive.google.com/open?id=1YnaO1qBh8FbNTZJ_GUdEsYzgcauHOu8A
Skaitymo technikai tobulinti:
https://drive.google.com/open?id=1QOh7tbMuf4RrzqSddAbWAeJWEVn2MDrV
Laikrodžio pažinimui:
https://drive.google.com/open?id=15ErFAT4y7-npgsXuOZZFeHI1U57PM6HR
Dėmesio koncentravimui :
Nuoroda atsisiųsti spalvotas užduotis:
https://drive.google.com/open?id=1B7WQY6q3nUravtwRyOWNtGvSiIb1CV5R
Nuoroda atsisiųsti nespalvotas užduotis:
https://drive.google.com/open?id=1B9iux4CYT0XDd4x8LRsKMzUaIAbznPDc
https://drive.google.com/open?id=1xjR9UM2-l7e54tTViFxqayfSyXBgHxs2

