
 

Nuotolinis ugdymas – nauja, neišbandyta, nepatirta, tačiau įveikiama. 

 

Mokymasis nuotoliniu būdu – nemenkas iššūkis mums visiems: pedagogams, vaikams, tėvams. 

Apima nerimas, nežinia, nuo ko pradėti, kaip viską suderinti. Tenka atsisakyti to, prie ko buvome pripratę ir 

pradėti tai, kas nežinoma, daugeliui mūsų neišbandyta ir nepatirta. Tačiau tuomet atsiranda galimybė pradėti 

mokytis, ieškoti, atrasti, tobulėti.  

Lopšelio – darželio bendruomenė drąsiai priėmė šio sudėtingo laikotarpio iššūkį ir nedvejodama 

jau nuo pirmųjų karantino laikotarpio savaičių pradėjo atsakingai ruoštis nuotoliniam mokymui(-si).  

Todėl jau nuo kovo 30 d. įstaigoje nuotoliniu būdu pradėjo dirbti ne tik ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, bet ir kiti specialistai.  

Nenutrūko ir švietimo pagalbos teikimas. Kalbos ugdymo pratybos persikėlė į namus. Su 

kiekvienu logopedines pratybas lankančių vaikų tėveliu buvo susisiekta asmeniškai, aptartos nuotolinio 

mokymo(-si) galimybės, būdai. Džiugu, kad nė vienas tėvelis neatsisakė bendradarbiauti! Kiekvienam vaikui, 

lankančiam logopedo užsiėmimus, asmeniškai pateikiamos užduotys, atsižvelgiant į sutrikimą, vaiko amžių, 

individualias savybes. Tėvams teikiamos rekomendacijos, paaiškinimai, kaip reikia atlikti tam tikras užduotis, 

į ką atkreipti dėmesį, kokias veiklas galima praplėsti, paįvairinti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, 

pomėgius. Pateikiant kalbos ugdymo medžiagą didelis dėmesys skiriamas jos įvairovei, siekiama, kad 

užduotys atitiktų vaiko gebėjimus, būtų patrauklios, sudomintų. Vaikams pateikiami žaismingi artikuliacinio 

aparato mankštos pratimai (įvairios liežuvio pasakos, užduotėlės, pasitelkiant vaizdinę, filmuotą medžiagą), 

tėvams – rekomendacijos, kaip teisingai tai atlikti, kodėl svarbu tai daryti, koks tokios mankštos tikslas. 

Smulkiosios motorikos lavinimui siūlomos įvairios pirštelių mankštos, jas derinant su nuotaikingais 

eilėraštukais, pasakojimais, įvairios piešimo, rašymo, spalvinimo užduotys. Taip pat tėvams rekomenduojama 

smulkiąją motoriką lavinti ir kitais būdais – kūrybiškai panaudojant namuose esančius daiktus (skalbinių 

segtukus, sąvaržėles, kruopas, sagas, pagaliukus ir pan.). Garsinei analizei, foneminės klausos lavinimui 

užduotys parengtos atsižvelgiant į vaiko amžių (tai ir įvairių gamtos garsų skyrimas iš klausos, nurodyto garso 

nustatymas, panaudojant garsinę, vaizdinę medžiagą). Garsų tarimo mokymui pateikiama įvairi medžiaga: 

paveikslėliai, vaizdo įrašai, siūlomos atlikti kūrybinės užduotys, ketureilių su įtvirtinamu garsu mokymasis. 

Žodyno turtinimui, kalbos gramatinės sandaros lavinimui siūlomi įvairūs siužetiniai paveikslėliai, jų serijos, 

žaidimai, pasakojimai. Pažintinių procesų lavinimui medžiaga individualizuojama, pateikiami įvairūs 

žaidimai, užduotys, panaudojant ir kitų pedagogų parengtą medžiagą. 

Su tėvais bendradarbiaujama, vyksta konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu. Vaikų veikla 

namuose fiksuojama fotografuojant, filmuojant.  

Norisi tikėti, kad nuotolinis mokymasis ikimokyklinėje įstaigoje dar tvirčiau suburs visas  

jungiančias grandis – vaiką, tėvus, pedagogus. O tai, be abejonės, naudinga visiems, ne tik vaikui.  
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