
NUOTOLINIS UGDYMAS(IS) „KIŠKIUKŲ“ GRUPĖJE 

 

Nuo kovo 30 d. Marijampolės  lopšelyje- darželyje ,,Vaivorykštėje“ pradėjome vykdyti 

nuotolinius mokymus. Pedagogai dalinamės  gerąją  patirtimi ir skelbiame  mokomąją medžiagą vaikų 

ugdymui nuotoliniu būdu savo grupės „Facebook“ uždaroje 

paskyroje. 

Mes,  mokytojos, dalinamės, idėjomis kaip ne tik smagiai ir įdomiai, 

bet ir prasmingai vaikams organizuoti veiklą namuose. Primename, 

kad ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias 

erdves ir daiktus vaikų namuose.  

Pateikiame užduotis, pasiūlome dalyvauti projektuose, sportinėje 

veikloje, muzikinėje veikloje, mokome  taisyklingai kalbėti, tarti 

žodžius, ar tiesiog kūrybiškai praleisti dieną su savo vaiku ir nurodome  iki kada turi tai padaryti. Atlikę 

užduotis, tėveliai siunčia mokytojoms į nemokamą susirašinėjimų ir pokalbių programėlę „Messenger“ 

nuotraukas, video medžiagą, vaikų piešinius, ar kt., o mokytojos įkelia jas į veiklas. Taip pasidžiaugsime 

grįžtamuoju ryšiu ir pasidalinsime įdomiomis veiklomis. 

Šios savaitės (03.30- 04. 03) tema buvo "Noriu būti geresnis". Tikslas: Ugdyti vaikų draugiškumą, gerumą, 

mandagumą. Rekomendavome veiklas. Ryto rato žodeliai. Pokalbis apie gerumą, mandagumą, draugiškumą. 

Stebuklingų žodelių prisiminimas. Praktinė veikla: „Brangiausiam ir mylimiausiam žmogui širdelė, gėlytė“. 

Balandžio 1 dieną skelbėme „Zipio draugų“ valandėlę. Atpažįstame jausmus. Programoje „Zipio draugai“ 

vaikai daug kalbasi apie jausmus – džiaugsmą, liūdesį, susierzinimą, pyktį, pavydą ir jaudulį. Jie mokosi 

pasakyti, kaip jaučiasi vienu ar kitu momentu ir rasti 

būdų, padedančių pasijusti geriau, kai yra sunku. Taip pat 

vaikai mokosi atpažinti kitų žmonių jausmus, ugdo 

atjautą (empatiją) kitam žmogui, yra mokomi ir skatinami 

padėti kitiems. 

O linksmesnę veiklą, kuri leido atsipalaiduoti po 

rimtesnių užduočių pasiūlė Edita Rakauskienė (Gusto 

mama). Mes, „Kiškiukų“ grupės mokytojos, mamytės, 

vaikai prisijungėme prie jos grupės „Aerobika su Edita“. 

Kiekvieną vakarą ji veda nuotoliniu būdu aerobiką. Prie 

mūsų prisijungė ne tik mamytės su vaikais, bet ir 

vyriškoji lytis tėveliai. Ne toks ir baisus Koronavirusas, 

kai esame visi kartu, vieningi, draugiški ir sveiki. 

Džiaugiamės, kad mūsų grupėje tėveliai dalinasi savo 

patirtimi ir idėjomis. 

Padėkime vaikams ugdytis ir augti kartu. Tik sutelkę bendras pastangas, pasieksime norimo rezultato vaikų 

ugdyme. Juk viskas vardan mūsų vaikų. 
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