
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO „DARBŠČIŲJŲ BITUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO 

MOKYMO(SI) VEIKLOS 

 

Data. 2020.03.30 – 2020.04.02 

Savaitės tema. „VARNĖNO INKILE“ 

Savaitės uždaviniai: 

 Susipažinti su parskrendančiais paukščiais: pempe, vyturiuku, varnėnu, gandru, žąsimi, gulbe. 

 Aptarti „Priešmokyklinuko knygoj“ pavaizduotą konfliktinę situaciją, analizuoti žmonių konfliktus jų 

sprendimo būdus. 

 Atlikti „Priešmokyklinuko knygoj“ ir „Užduočių bloknote“ užduotis, įvardyti 2-3 pavasario požymius. 

 Remiantis asmenine patirtimi, pavaizduoti pasirinktą pavasario požymį. 

 Prisiminti geometrines figūras 

 Susipažinti su raide Č  

 

Bendru mokytojų ir ugdytinių tėvelių sutarimu nutarėme nuotolinį ugdymą(si) perkelti į Facebook sukurtą 

„Darbščiųjų bitučių“ grupės paskyrą. Tai nebuvo mums naujovė, čia veiklą vykdėme jau nuo mokslo metų 

pradžios: informuodavome apie naujoves, siuntėme renginių nuotraukas, filmuotą medžiagą, susirašinėjome apie 

aktualius, einamuosius grupės reikalus ir kt. Kiekvienai šios savaitės dienai pateikėme veiklos planus t. y. aiškiai 

suformuluotas užduotis, kurias siūloma vaikams atlikti namuose „Priešmokyklinuko knygose“,   „Užduočių 

bloknotuose“. Taip pat pateikėme nuorodas, ką papildomai vaikams parodyti, kartu pasiklausyti, pažaisti 

mokomuosius žaidimus, ar atlikti rankelių lavinimo užduotis. 

 

Ugdytinių tėvams pasiūlėme rengti konferencijas per „Zoom“ programėlę, kad vaikai tiesiogiai galėtų pabendrauti 

su mokytojomis, kartu pasimokyti, įtvirtinti išmoktą medžiagą, įvertinti savarankiškai ar kartu su tėveliais atliktas 

užduotis, kūrybinius darbelius, aptarti su kokiais sunkumais susiduria ugdytiniai ir jų tėveliai. 

Džiaugiamės, kad tėveliai atsižvelgia į mūsų rekomendacijas, paaiškino ir padėjo vaikams teisingai atlikti 

užduotis, rašė raidžių ir skaitmenų elementus, sudarė sąlygas padaryti kūrybinį darbelį, pamokė eilėraštukų, 

kartu su vaikais dainavo, grojo pačių pasigamintais muzikos instrumentais, sportavo. 



Prie „Zoom“ programėlės prisijungė beveik visi vaikai. Pastebėjome, vaikai laukė susitikimų, aktyviai 

atsakinėjo į klausimus, pasakojo pagal knygų įliustracijas, iš asmeninės patirties, klausėsi mokytojų mokymo. 

 

Vaikams pateikėme šias užduotis: 

 Kūrybinį darbelį „Paukštelis“ 

 Kūrybinį darbelį „Gandrai lizde“ 

 Kūrybinį darbelį „Pavasaris“ 

 Kūrybinį darbelį „Inkilėlis paukšteliui“ 

 Kūrybinį darbelį „Žvirbliukas“ 

 Užduotis „Užduočių bloknote“ 

 Rankos lavinimo užduotis sąsiuviniuose ir specialiai paruoštas 

 Skaitymo užduotis 

 Nuorodas paukščių balsams išklausyti, žaidimams, geometrinėms figūroms įtvirtinti. 

 Pasidaryti „Sprendimų žiedą“, skirtą padėti tinkamai pasielgti kilus jausmams konfliktinėse situacijose. 

Manome, kad savaitės uždavinius pilnai įgyvendinome, nors neslėpsime, kad mums mokytojoms, tai buvo 

didžiulis iššūkis.  

                                                                       

 

                                                                                   

 Priešmokyklinio ugdymo mokytojos 


