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I.Mokytojams: 

1. E-laiškais (kiekvienos savaitės penktadienį po pietų arba pirmadienį ryte) tėvams pranešti apie 

nuotolinį vaikų ugdymą. Mokytojų, specialistų rekomendacijos bus talpinamos darželio 

tinklalapyje http://www.spygliukas.vilnius.lm.lt/, skiltyje NUOTOLINIS UGDYMAS. 

2. Savišvieta ir kt. darbai: rengti metodines priemones, planuoti būsimas ugdomąsias veiklas, 

skaityti naujausią metodinę literatūrą, domėtis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir 

aktualijomis, ruošti būsimų švenčių renginių scenarijus, dalyvauti virtualiuose konkursuose, rengti 

individualias ir diferencijuotas užduotis vaikams ir kt. 

3. Generalinis grupės erdvių,  spintų, žaislų spintelių tvarkymasis, knygučių peržiūra ir 

atnaujinimas. Žaislų sandėliukų patalpose ir  lauke tvarkymasis – baigiantis karantinui. 

II. Specialistams: 

1. Su individualiai dirbančių vaikų tėvais palaikyti ryšį el. paštu ir telefonu. Pranešti jiems apie 

darbą ir konsultacijas nuotoliniu būdu. 

2. Jiems siųsti: 

 užduotis, darbus; 

• pratimus, rekomendacijas; 

• skenuotus paveikslėlius, 

• aktyvias nuorodas į užduotis, rekomendacijas, straipsnius. 

3. Atgalinis ryšys-refleksija – rašote tėvams, kad laukiate komentaro, kaip vaikui sekėsi atlikti 

pratimus, nurodote kaip toliau tęsti darbus, patariate jiems, konsultuojate. 

 

II. Kaip galėtų vykti nuotoliniai mokymai vaikams? 

Rašome tėvams: Savaitės tema. Tikslas. Idėjos ir sumanymai. Atgalinis ryšys-refleksija. Jūsų 

komentaras. 

1. Savaitės tema – Tiksli, aiški, suprantama, pritaikyta dirbti namuose, ne vaikų grupėje. 

Kokia tema tinkama? Pasvarstykite: “Mano šeima”, “Pavasaris” ar pan., atitinkanti laikmetį, 

vaikų amžių, aplinką. Galite nusimatyti vieną temą – projektą (dviem savaitėm, mėnesiui), 

pvz.“Mano jausmai“, „Veikiu su popieriumi“, „Mano spalvų pasaulis“  

2. Tikslas –  svarbu pabrėžti, pateikti suprantamai, tam, kad tėvai suprastų, kodėl apie tai 

kalbama, kodėl to reikia vaikui. 

http://www.spygliukas.vilnius.lm.lt/


3. Idėjos ir sumanymai – apgalvotos, įgyvendinamos namuose, tikslingos, atitinkančios vaikų 

amžių. 

 

Pav. Nusiųsti tekstą, parašyti preliminarius klausimus vaikui. 

• Eilėraštuką; 

• Nuorodą į darbelį; 

• Skenuoto darbelio pavyzdį; 

• Skenuotą užduotį. 

 

III. Atgalinis ryšys 

 

Atgalinis ryšys-refleksija – rašote tėvams, kad laukiate komentaro, kaip vaikas suprato temą, kas 

jam buvo įdomu, ar buvo naudinga, ką jis sužinojo, ką atliko. Laukiate darbelių ar atliktų 

užduočių foto. 

Jūsų komentaras – tai atsakymai į tėvų klausimus, patarimai, pamokymai. 

 

IV. Atsiskaitymas  

1. Už atliktus darbus visi atsiskaito, pildydami lentelę (Priedas Nr. 1).  

2. Atsiskaitymo terminas – kiekvienas penktadienis, t.y.: 2020 m. kovo 20 d., 27 d.; balandžio 

3 d., 10 d., 17 d. Pildomą lentelę (kas savaitę pildyti tą pačią) siųsti el.paštu: 

budrikiene.irute@gmail.com  

3. Lentelėje gali būti „įklijuotos“ tėvams siųstų užduočių foto, tėvų gautos foto ir pan.  

4. Taip pat galite  siųsti išklausytų mokymų pažymėjimus, atsispausdinsime.  

5. Jei šiuo laikotarpiu kažkas iš jūsų dirbtų grupėje su medikų vaikais, į lentelę tai įrašysite. 

 

 

 

 

 

NUORODOS SAVIŠVIETAI: 

https://edukatoriai.lt/naujienos/   

https://menaspriimtisuprasti.eventon.lt/ 

https://www.pedagogas.lt/atsakas-koronavirusui  ir kt. 

Facebook siūlomi nemokami mokymai ir kt.  

 

Ramaus darbo ir kantrybės mums visiems 😊 
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