
NUOTOLINIS UGDYMAS „BORUŽIUKŲ“ GRUPĖJE   

 

Lietuvoje paskelbus karantiną  ir sustabdžius ugdymo procesą darželyje, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai, tariantis tarpusavyje ir  konsultuojantis su tėveliais, ugdymo veiklą 

pradėjo  organizuoti namuose. Ne išimtis ir mes,  „Boružiukų“ grupės mokytojos,   nuo kovo 30 d. pradėjome 

ugdymo (si) procesą nuotoliniu būdu. Susisiekus su ugdytinių tėveliais, 

nutarėme, jog bendrausime  uždaroje  grupėje  Facebook paskyroje ir el. paštu.  

Ruošiame vaikučiams užduotis ir įvairias veiklas, kurios bus 

lengvai prieinamos ir įgyvendinamos namų sąlygomis, atitinkančiomis vaikų 

amžių: piešimas, karpymas, raidžių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis 

ugdymas ir kt., žaidimų aprašymai, patarimai, kaip organizuoti vaikų ugdymą 

namuose. Žinoma, be tėvelių pagalbos neišsiverčiame. Tėvų įtraukimas į vaikų 

ugdymą  pripažįstamas kaip būtinas kokybiškų paslaugų aspektas. Vaikų 

ugdymo tęstinumas gali būti užtikrintas ir veiksmingas tik bendromis 

mokytojų, tėvų  ir vaikų pastangomis. Kadangi norime sužinoti kaip jiems 

sekasi įdomiai ir prasmingai praleisti laiką, kiekvieną dieną susisiekiame, 

laukiame  atsiliepimų, pasiūlymų, o taip pat įvairių veiklų foto nuotraukų ir 

video reportažų. Tikimės ir toliau tokio šilto ir prasmingo abipusio bendradarbiavimo ! Mums svarbus 

grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai.  

                Štai ir išaušo pirmoji nuotolinio darbo diena. Buvo tikrai neramu. Nuo ankstyvo ryto pasidalinome 

su tėvais savaitės tema, tikslais ir uždaviniais bei numatomomis veiklomis ir joms įgyvendinti reikalingomis 

priemonėmis grupės facebook paskyroje. Šios savaitės,  kovo 30 d. – balandžio 3 d., tema  buvo 

 „ Pavasario pranašai“, kurios tikslas: siekti, kad vaikai pastebėtų aplinkoje pavasario požymius, supažindinti 

vaikus su paukščiais – vyturiu, varnėnu, gandru, plėsti pažintinius gebėjimus, ugdyti vaikų kūrybiškumą. 

Šią savaitę rekomendavome su vaikučiais pakalbėti apie pavasarį, parskridusius paukštelius.  Ugdymo 

medžiagoje pateikėme tėveliams paukščių paveikslėlių, kūrinių apie paukščius, pamėgdžiojimų, tyrinėjimo 

veiklų ir kt. Taip pat ir užduočių vaikučiams apie paukščius. Pasiūlėme išmokti eilėraštuką mintinai „Šimtas 

vyturių“, aplikuoti paukštelius, tapyti pavasarį, spalvinti pateiktus  trafaretus, lipdyti iš plastelino lesalą, 

lizdelius, kiaušinius ir pan. Nepamiršome ir kasdieninės mankštos-dainelės, pagal kurią mankštinosi ne tik 

vaikų mamytės, bet ir tėveliai.  

Jau sulaukėme tėvų  grįžtamojo ryšio su vaizdo įrašais ir nuotraukomis.  Džiaugiamės ir esamę įsitikinę, kad 

tik visi kartu ir abipusiu geranorišku bendradarbiavimu įveiksime visus sunkumus.  
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