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BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, MENINIO UGDYMO MOKYTOJO, LOGOPEDO IR 

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

 1. Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ (toliau–Lopšelis-darželis) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, meninio 

ugdymo mokytojo (toliau – Mokytojai), logopedo ir socialinio pedagogo (toliau – Švietimo pagalbos specialistai) darbo ir ugdymo 

organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Mokytojų ir Švietimo pagalbos specialistų darbo ir ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu reikalavimus iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

 2. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:  

 2.1. Nuotolinis mokymas - mokymo būdas, kai mokantysis (ar mokomąją medžiagą pateikiantysis) yra kitoje vietoje nei ją 

gaunantis besimokantysis;  

 2.2. Skaitmeninių technologijų įrankiai – grupės uždara „Facebook“ grupė, žinučių apsikeitimo programėlė „Facebook 

Messenger“, informacinė sistema „Mūsų darželis“; 

 2.3. Nuotolinio mokymo(si) laikas – tai abipusiu susitarimu grįstas laikas,  per kurį vaikas, gavęs Mokytojo ar Švietimo pagalbos 

specialisto užduotis, jas atlieka vienas arba kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Mokymo(si) trukmė priklauso nuo skiriamų užduočių ir 

siekiamų tikslų;   

 2.3. Nuotolinio mokymo priemonės - Mokytojų, Švietimo pagalbos specialistų, vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) nuotoliniam 

mokymui(si) naudojamos priemonės (kompiuteris, planšetė, išmanusis telefonas); 

 2.4. Skaitmeninės mokomosios priemonės - skaitmeninis turinys, kurį sudaro Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

rekomenduojamos ir laikinai laisvai prieinamos įvairių įmonių siūlomos skaitmeninės programėlės (mobiliosios aplikacijos) Mokytojų, 

Švietimo pagalbos specialistų sukurta mokomoji medžiaga, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų 

ugdymui(si) nuotoliniu būdu; 

 2.5. Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) -  Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu paskirtas  



asmuo, konsultuojantis Mokytojus ir Švietimo pagalbos specialistus, tėvus (globėjus, rūpintojus) technologijų naudojimo klausimais. 

 3. Ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu įgyvendinant Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Mano 

vaikystės pasaulis“ (toliau - Ikimokyklinio ugdymo programa) ir Priešmokyklinio ugdymo bendrają programą iki kol bus atnaujintas 

įprastas ugdymo procesas. 

 

II. MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS    
  

 4. Lopšelis – darželis suteikia: 

 4.1. visą reikalingą informaciją ir nustatyta tvarka konsultuoja Mokytojus, Švietimo pagalbos specialistus ir tėvus (globėjus, 

rūpintojus) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu klausimais; 

 4.2. galimybę (susitarus) naudotis Mokytojams, Švietimo pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) Nuotolinio 

mokymo priemonėmis (jeigu Lopšelis-darželis tokias galimybes turi); 

 4.3. kitas reikalingas priemones (pvz.: popierių ir kt.) ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu; 

 5. Mokytojų ir Švietimo pagalbos specialistų funkcijos: 

  5.1. parengti užduotis vaikams atsižvelgiant į Rekomenduojamų skaitmeninių mokomųjų priemonių aplanką ugdymo proceso 

organizavimui nuotoliniu būdu (1 priedas) ar kitas Skaitmenines mokomąsias priemones; 

 5.2. planuoti ugdymo procesą vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa ar Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, 

grupės ilgalaikiu ugdomosios veiklos planu;  

 5.3. bendrauti ir bendradarbiauti su grupės vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) naudojantis Skaitmeninių technologijų įrankiais;  

 5.4. nuolat komunikuoti, konsultuotis su Lopšelio-darželio direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir skaitmeninių 

technologijų administratoriumi (IKT koordinatoriumi) ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu klausimais; 

 5.5. nuolat vertinti ir fiksuoti vaikų pasiekimus informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“ ir apie juos informuoti vaikų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) naudojantis Skaitmeninių technologijų įrankiais; 

 5.6. nuo š.m. kovo 16 d. pateisinti vaikų nelankytas dienas informacinės sistemos „Mūsų darželis“ grupės žiniaraštyje (tabelyje) 

pasirinkus žymą „Karantinas (ekstremali situacija) iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas; 

 5.7. užtikrinti vaikų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenų apsaugą komunikuojant Skaitmeninių technologijų įrankiais. 

 6. Mokytojų ir Švietimo pagalbos specialistų darbas nuotoliniu būdu vyksta pagal Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą darbo 

grafiką laikotarpiui iki kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. 

 7. Ugdymo turinys planuojamas grupės Mokytojams bendradarbiaujant pagal darbo sutartyje sulygtą darbo krūvį. 
 

 



III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS, PLANAVIMAS, VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS IR 

BENDRADARBAIVIMAS SU TĖVAIS 

  

 8. Ugdymo proceso organizavimas ir planavimas, Mokytojai: 

 8.1. ugdymą organizuoja naudodami Skaitmeninių technologijų įrankius (grupės uždarą „Facebook“ grupę, žinučių apsikeitimo 

programėlę „Facebook Messenger“, informacinę sistemą „Mūsų darželis“); 

 8.2. parengia grupės vaikų savaitės ugdomosios veiklos planą (toliau – Planas):  

 8.2.1. suplanuoja ne mažiau kaip penkias savaitės ugdomosios veiklos užduotis vaikams informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“;  

 8.2.2. apie parengtą Planą informuoja per žinučių apsikeitimo programėlę „Facebook Messenger“ direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui, suderinus, jį įkelia į grupės uždarą „Facebook“ grupę ne vėliau kaip iki penktadienio 15 val.;  

 8.2.3. užduotis kitai dienai įkelia į grupės uždarą „Facebook“ grupę iki 15 val.; 

 8.2.4. vaizdines arba tekstines užduotis sukuria patys atsižvelgdami į rekomenduojamas Taisyklių 1 priede Skaitmenines 

mokomąsias priemones ar kitą skaitmeninį turinį, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si). Užduočių rengimui 

gali pasitelkti Lopšelyje-darželyje savanoriaujančius Jaunimo savanoriškosios tarnybos ir tarptautinius savanorius;  

 8.2.5. užduotys turi atitikti vaikų amžių, tikslingos ir pateiktos suprantamai. Tekstas trumpas ir informatyvus (galima tokia užduoties 

pateikimo seka: 1 žingsnis – užduoties pristatymas, 2 žingsnis – užduoties atlikimo forma(-os), 3 žingsnis – užduoties vertinimas, 4 

žingsnis – užduoties atlikimo terminas). Prie teksto gali būti pridedamas priedas (hipersaitas arba video, foto ar kt.); 

 8.2.6. užduočių atlikimui rekomenduojamas terminas – iki penktadienio 15 val. 

 8.3. Vaikų ugdymo(si) pasiekimų fiksavimas ir vertinimas, Mokytojai: 

 8.3.1. atsiųstas atliktas užduotis įvertina pagal pačių pasirinktą vetinimo būdą ir vaiką, jo tėvelius (globėjus, rūpintojus) per žinučių 

apsikeitimo programėlę „Facebook Messenger“ informuoja apie šių užduočių įvertinimą. Iki pirmadienio parengia ir įkelia į grupės uždarą 

„Facebook“ grupę trumpą, per savaitę atsiųstų atliktų užduočių, apibendrinimą; 

 8.3.2. vaikų pasiekimus fiksuoja informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“ įprasta tvarka; 

 8.4. Švietimo pagalbos specialistai: 

 8.4.1. logopedas parengia individualias užduotis kalbos trūkumų šalinimui vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir jas 

išsiunčia per žinučių apsikeitimo programėlę „Facebook Messenger“. Rekomenduojama viena - dvi užduotys per savaitę; 

 8.4.2. socialinis pedagogas parengia individualias užduotis emocinių – socialinių gebėjimų ugdymui(si) vaikams, įtrauktiems į 

pagalbos gavėjų sąrašą ir jas išsiunčia per žinučių apsikeitimo programėlę „Facebook Messenger“. Rekomenduojama viena – dvi užduotys 

per savaitę; 

 8.4.3. teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) grupių uždarose „Facebook“ grupėse. Siūloma viena – dvi 

rekomendacijos per savaitę; 

 8.4.4. atliktas užduotis ir vaikų pasiekimus vertina individualiai (simboliu, trumpu aprašymu ar pan.), įvertinimą vaikui pateikia per 



žinučių apsikeitimo programėlę „Facebook Messenger“;   

 8.5. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali: 

 8.5.1. padėti vaikams atlikti (arba kartu atlikti) Mokytojų ar Švietimo pagalbos specialistų pateiktas užduotis; 

 8.5.2. padėti atsiųsti (arba atsiųsti) atliktas užduotis, naudodamiesi su Mokytojais ar Švietimo pagalbos specialistais sutartais 

Skaitmeninių technologijų įrankiais; 

 8.5.3. nuolat konsultuotis su Mokytojais ar Švietimo pagalbos specialistais sutartu laiku ir sutartais Skaitmeninių technologijų 

įrankiais; 

 8.6. Vaikams, kurie neturi galimybių naudotis Skaitmeninių technologijų įrankiais, Mokytojai ir Švietimo pagalbos specialistai 

užduotis pateikia telefonu ar kitais su tėvais (globėjais, rūpintojais) sutartais būdais. 

 8.7. Vaikams, atvykusiems/grįžusiems iš užsienio šalių, Mokytojai ir Švietimo pagalbos specialistai, bendradarbiaudami su tėvais  

(globėjais, rūpintojais), užduotis pateikia jiems suprantama kalba (jeigu jie nekalba ir nesupranta lietuviškai). 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 8.8. Mokytojai ir Švietimo pagalbos specialistai įsipareigoja užtikrinti Lopšelio-darželio ir asmens (vaikų ir jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų), Lopšelio-darželio darbuotojų) duomenų apsaugą. 

 8.9. Už Taisyklių laikymąsi atsakingi Mokytojai ir Švietimo pagalbos specialistai, koordinuoja Lopšelio-darželio direktorius, 

stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
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                          Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų,  meninio 

                              ugdymo mokytojo, švietimo pagalbos specialistų darbo  ir 

                                     ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu taisyklių 

                                                                                                            1 priedas                                          

                                                                           

  REKOMENDUOJAMŲ SKAITMENINIŲ MOKOMŲJŲ PRIEMONIŲ APLANKAS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI NUOTOLINIU BŪDU  

 

I. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA 

Ugdymo 

kompetetencijos/Pasiekimų sritys 

Rekomenduojamos skaitmeninių ugdymo priemonių nuorodos ir kt. Vaikų amžius (pastabos) 

1.1. Sveikatos saugojimas 1.1.1. Dienos planas 

 https://herojus.lt/lt/dienos-planas (iš www.herojus.lt) 

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.1.2. Kaip teisingai plauti rankas 

https://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.1.3. Viskas apie sveiką gyvenseną (sveikatukai) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8

ygPT  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.1.4. Rankų higiena. Rankyčių dainelė 

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-

L3Xn6A&fbclid=IwAR0d9Vq4NsQZIXK-

VSM_MK_IkFhaZQZINtjpViotqxbB8g0xFD2cAEnOQIg 

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.1.5. Kas yra Koronavirusas COVID-19 (What is a Coronavirus? | 

COVID-19, animacinis filmukas) 

 https://www.youtube.com/watch?v=jgGdQkXJENA  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.1.6. Penki pagrindiniai pojūčiai. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=-

CVoVrrRynk&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-

REYDXqeisFET9&index=17&t=0s  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

 1.1.7. Stalo serviravimas vaikams (su suaugusioio pagalba) Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

https://herojus.lt/lt/dienos-planas
http://www.herojus.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=e4qVjkZZaa8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8ygPT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzBPUmeJTgOea3lSM0gyc6F4jcFQ8ygPT
https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A&fbclid=IwAR0d9Vq4NsQZIXK-VSM_MK_IkFhaZQZINtjpViotqxbB8g0xFD2cAEnOQIg
https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A&fbclid=IwAR0d9Vq4NsQZIXK-VSM_MK_IkFhaZQZINtjpViotqxbB8g0xFD2cAEnOQIg
https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A&fbclid=IwAR0d9Vq4NsQZIXK-VSM_MK_IkFhaZQZINtjpViotqxbB8g0xFD2cAEnOQIg
https://www.youtube.com/watch?v=jgGdQkXJENA
https://www.youtube.com/watch?v=-CVoVrrRynk&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-CVoVrrRynk&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-CVoVrrRynk&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=17&t=0s


https://www.vaikams.lt/prie-stalo/stalo-dengimas.html  vaikams) 

1.1.8. Pagamink stalo serviravimui vokelius 

http://www.kvlc.lt/vaikai-pagamino-stalo-serviravimo-vokelius/  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.1.9. Geros manieros prie stalo. Užduotis: paserviruoti stalą 

https://www.youtube.com/watch?v=IWY7gBbTj4g  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.1.10. Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas tvarko kambarį. Ką pasakė 

Kakė Makė? 

https://www.youtube.com/watch?v=xNVgVOW9sf4  

Nuo 1-2 metų amžiaus vaikams 

1.1.11. Kakė Makė nenori rengtis. Ką pasakė Kakė Makė? 

 https://www.youtube.com/watch?v=u-whEZD_cLM 

Nuo 1-2 metų amžiaus vaikams 

1.1.12. Ankstyvojo  amžiaus  pedagogės  (Lopšelio auklėtojos) 

https://www.facebook.com/groups/1845241932436174/permalink/2333548883

605474/  

Nuo 1-2 metų amžiaus vaikams 

1.2. Fizinis aktyvumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Fiziniai pratimai 

https://herojus.lt/lt/fizinis-ugdymas  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.2.2. LRT vaikams (mankštos, kita sportinė veikla) 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/7-sportas  

Nuo 1-2 metų amžiaus vaikams 

1.2.3. „Ąžuolo“ mankšta 

https://www.facebook.com/groups/1619832468182666/permalink/1624428911

056355/  

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

1.2.4. Išmok taisyklingai mankštintis. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=i_HqmyZbwBE&list=PLsWPbgeN0mBvlS

ll2tj-REYDXqeisFET9&index=5&t=0s  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.2.5. Rytinė mankštelė mažiausiems Motus šokėjams!  

https://www.youtube.com/watch?v=noJZWjBdVjg&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR3jwJZXdszo9sMwwuEDFIB8oKD4RFp4A_T1XIBdWkjEDMCOl8d1-

xHwqAQ 

Nuo 1-2 metų amžiaus vaikams 

1.2.6. Mankšta. The Roop - On Fire (DANCE compilation vol 2) ESC 2020 

Lithuania 

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

https://www.vaikams.lt/prie-stalo/stalo-dengimas.html
http://www.kvlc.lt/vaikai-pagamino-stalo-serviravimo-vokelius/
https://www.youtube.com/watch?v=IWY7gBbTj4g
https://www.youtube.com/watch?v=xNVgVOW9sf4
https://www.youtube.com/watch?v=u-whEZD_cLM
https://www.facebook.com/groups/1845241932436174/permalink/2333548883605474/
https://www.facebook.com/groups/1845241932436174/permalink/2333548883605474/
https://herojus.lt/lt/fizinis-ugdymas
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/7-sportas
https://www.facebook.com/groups/1619832468182666/permalink/1624428911056355/
https://www.facebook.com/groups/1619832468182666/permalink/1624428911056355/
https://www.youtube.com/watch?v=i_HqmyZbwBE&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=i_HqmyZbwBE&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=noJZWjBdVjg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jwJZXdszo9sMwwuEDFIB8oKD4RFp4A_T1XIBdWkjEDMCOl8d1-xHwqAQ
https://www.youtube.com/watch?v=noJZWjBdVjg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jwJZXdszo9sMwwuEDFIB8oKD4RFp4A_T1XIBdWkjEDMCOl8d1-xHwqAQ
https://www.youtube.com/watch?v=noJZWjBdVjg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jwJZXdszo9sMwwuEDFIB8oKD4RFp4A_T1XIBdWkjEDMCOl8d1-xHwqAQ


 https://www.youtube.com/watch?v=OrUWnVl129c  

1.2.7. Fiziniai pratimai vaikams (su tėveliais.) 

https://www.youtube.com/watch?v=28E0Fj7kiP4 

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.2.8. Fiziniai pratimai vaikams (su tėveliais.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ApoXZkXq_wQ   

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.2.9. Fiziniai pratimai vaikams (su tėveliais.) 

https://www.youtube.com/watch?v=tj4ew7n42Bg  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.2.10. Fiziniai pratimai vaikams (su tėveliais.) 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

1.2.11. Mankštos dainelė 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

II. PAŽINIMO KOMPETENCIJA 

2.1. Aplinkos pažinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Žaidimai. Pažįstu gyvūnus 

https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

2.1.2. Žaidimai. Pažįstu spalvas 

https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai  

Galima adaptuoti (1-6/7 metų 

vaikams) 

2.1.3. Saulės sistema 

https://drive.google.com/file/d/1CrwuYLfHaJ6VGHhrf9j3wGvcjgRUHHM7/vi

ew 

5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.4. Animacinis filmas „Dovana žemės ir ...mūsų“ 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=UrhDoebxsiY&fbclid=IwAR3rEGnbv07tO

ZjqV0n-ZyTSEH1ArUvcnHkWZFvwjd6f2X4eI3yCmRc1i14  

Nuo 3 metų amžiaus vaikams 

2.1.5. Žmogaus augimas 

https://www.youtube.com/watch?v=o2R7xbzPqSY  

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

2.1.6. Užduotis „Laikrodžiai“ 

https://drive.google.com/file/d/15ErFAT4y7-

npgsXuOZZFeHI1U57PM6HR/view?fbclid=IwAR1FOk9f-8-KXlWaI-

KOAYxTz2EC6Z1QDiZdi9TbUYgguXW1rPfZHT3__t8  
Pirmoji užduotis „Surask laikrodžius, kurie rodo ....." tinkama ir 5-mečiui, ir pradinukui. 
Su šia užduotimi lavinsime vaiko dėmesį ir regimąjį suvokimą. Šių užduočių variantų 

4-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 
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https://drive.google.com/file/d/15ErFAT4y7-npgsXuOZZFeHI1U57PM6HR/view?fbclid=IwAR1FOk9f-8-KXlWaI-KOAYxTz2EC6Z1QDiZdi9TbUYgguXW1rPfZHT3__t8


padarėme 12. 
Antroji užduotis „Parašyk, kiek valandų rodo kiekvienas laikrodis" ir trečioji užduotis 
„Patikrink, ar teisingai parašytas laikas" tinkamos jau vyresniems vaikams, kurie 
pažįsta valandas. Su šia užduotimi įtvirtinsime laikrodžio valandų pažinimą. 
Ketvirtoji užduotis „Surask vienodus laikrodžius" tinkama patiems mažiausiems. Su ja 
lavinsime vaiko dėmesį ir regimąjį suvokimą. 
Penktoji užduotis „Nuvesk laikrodį, kuris tiks tuščiame langelyje" tinkama ne tik 
vyresniems vaikams, bet ir jų tėvams. Reikės pamąstyti ir surasti tinkamą laikrodį. 

2.1.7. Lietuvos augalai. (išmanieji robotukai) 

https://www.youtube.com/watch?v=jPPAIS08NbY&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR0ZYACoRfmbn7iTzwaqNcqc5hxA07GrdBBvZ1o50hYGqh03Y7GbH7lw

TiQ  

Nuo 3 metų amžiaus vaikams 

2.1.8. LTR vaikams. Mūsų gyvūnai (laidų įrašai) 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/12-musu-gyvunai  

5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.9. Informacija vaikams. Užduotys visiems metų laikams 

(www.gamtosreindžeriai.lt) 

http://www.gamtosreindzeris.lt/lt/uzduotys/veiklosgamtoje  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.10. Mokomoji programėlė „Vaisių šalis“ 

https://www.youtube.com/watch?v=AMart1dH8KY&t=7s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.11. Pasaka apie duoną. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=E0WHPVpgYoo&list=PLsWPbgeN0mBvl

Sll2tj-REYDXqeisFET9&index=3&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.12. Gintaras, medžiagos, savybės. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=GJBasVUjCR4&list=PLsWPbgeN0mBvlSl

l2tj-REYDXqeisFET9&index=4&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.13. Laiko tėkmė. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=DJEwL9T_1rU&list=PLsWPbgeN0mBvlSl

l2tj-REYDXqeisFET9&index=6&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.14. Kaip skirti įvairius objektus. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=aILChNelcSE&list=PLsWPbgeN0mBvlSll

2tj-REYDXqeisFET9&index=7&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.15. Ūkininkai ir verslininkai. Išmanieji robotukai 3-5 metų ir priešmokyklinio 

https://www.youtube.com/watch?v=jPPAIS08NbY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ZYACoRfmbn7iTzwaqNcqc5hxA07GrdBBvZ1o50hYGqh03Y7GbH7lwTiQ
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http://www.gamtosreindzeris.lt/lt/uzduotys/veiklosgamtoje
https://www.youtube.com/watch?v=AMart1dH8KY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=E0WHPVpgYoo&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E0WHPVpgYoo&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E0WHPVpgYoo&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GJBasVUjCR4&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GJBasVUjCR4&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DJEwL9T_1rU&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DJEwL9T_1rU&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aILChNelcSE&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aILChNelcSE&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=7&t=0s


https://www.youtube.com/watch?v=S2-

dctIaEI0&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=35&t=0s  

amžiaus vaikams 

2.1.16. Žmogaus kūno dalys ir kaulai. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=EXd8nBvsmnk&list=PLsWPbgeN0mBvlSl

l2tj-REYDXqeisFET9&index=33&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.17. Žmonių buitis dabar ir seniau. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=zO-

LpJboSlo&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=32&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.18. Popieriaus gaminimas. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=SSSCJkjaMoQ&list=PLsWPbgeN0mBvlSl

l2tj-REYDXqeisFET9&index=31&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.19. Kaip juda daiktai. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=5MRpSEzaxD4&list=PLsWPbgeN0mBvlS

ll2tj-REYDXqeisFET9&index=30&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.20. Kur yra senoviniai daiktai. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=Svcy9F27VEY&list=PLsWPbgeN0mBvlSl

l2tj-REYDXqeisFET9&index=28&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.21. Lietuvos kaimynės ir kitos šalys. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=v0vPm9deRUU&list=PLsWPbgeN0mBvlS

ll2tj-REYDXqeisFET9&index=26&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.22. Naminiai gyvūnai ir augalai. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=tk9aAN-

I8DA&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=12&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.1.23. Šeimos tradicijos ir relikvijos. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=vvun_pMK0yI&list=PLsWPbgeN0mBvlSll

2tj-REYDXqeisFET9&index=16&t=0s  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2. Skaičiavimas ir matavimas 

 

 

 

2.2.1. Žaidimai. Pažįstu figūras 

https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2.2. Žaidimai. Pažįstu skaičius 

https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

https://www.youtube.com/watch?v=S2-dctIaEI0&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=35&t=0s
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https://www.youtube.com/watch?v=EXd8nBvsmnk&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=33&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EXd8nBvsmnk&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=33&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zO-LpJboSlo&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=32&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zO-LpJboSlo&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=32&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SSSCJkjaMoQ&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SSSCJkjaMoQ&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5MRpSEzaxD4&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5MRpSEzaxD4&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Svcy9F27VEY&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Svcy9F27VEY&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=v0vPm9deRUU&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=v0vPm9deRUU&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=v0vPm9deRUU&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tk9aAN-I8DA&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tk9aAN-I8DA&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vvun_pMK0yI&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vvun_pMK0yI&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=16&t=0s
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Mokomės skaičiuoti iki 10 

https://www.youtube.com/watch?v=lbhrEiquzwk  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2.4. Suraskime paslėptus skaičiukus 

https://www.youtube.com/watch?v=rvvThy0BUcs  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2.5. Mokomės skaičiuoti 

https://www.youtube.com/watch?v=sb10UZWxFL0  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2.6. Mokomės skaičiuoti iki 10. Begemotukas keičia rūbelius 

https://www.youtube.com/watch?v=ejWwchNKIcA  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2.7. Skaičiai. Kokosų žaidimas (8 lygiai) (iki 10; iki 20; iki 100) 

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/coconut-ordering  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2.8. Skaičiai. Kinų drakonas (8 lygiai) (iki 10; iki 20; iki 100) 

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/chinese-dragon-ordering  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

 2.2.9. Skaičiai. Vikšras (8 lygiai) (iki 10; iki 20; iki 100) 

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering 

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2.10. Skaičiai. Raketos (iki 100) 

 https://www.topmarks.co.uk/maths-games/rocket-rounding 

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2.11. Nuspalvink skaičius iki 100 

https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/paint-the-squares  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

2.2.12. Geometrines figuros LIETUVISKAI ekskovatorius 

https://www.youtube.com/watch?v=K8zPX31zl30&list=PLbtBxWOW2Edi4iE

eppcymRE2Xd6DQsXjY  

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

2.2.13. Mokomės Lietuviškai. Skaičiai 1-10 

https://www.youtube.com/watch?v=i7HxeBB8E1A  

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

III. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA 

3.1. Sakytinė kalba 3.1.1. Gražiausios audio pasakos  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAKlUfCfEeeivL6hwMi5InOYYmI0

KFU0e   

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

3.1.2. Mokomės kalbėti. Idėjos, vaizdo įrašai. 

https://www.facebook.com/pg/MokausiKalbeti/posts/  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 
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3.1.3. Vaiką mokome taisyklingai kalbėti. Patarimai, idėjos tėveliams ir 

logopedui  (vaizdo medžiaga) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ulZ5Ewn04u0 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

3.1.4. Žaidimai. Pažįstu raides 

https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

3.1.5. Pasaka „Saulė ir mėnulis“ (animacija su įgarsinimu) 

https://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

3.1.6. Pasaka „Grybų karas“ (animacija su įgarsinimu) 

https://www.youtube.com/watch?v=sHQM8SiI15Y  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

3.1.7. Virė virė košę (animacija su įgarsinimu) 

https://www.youtube.com/watch?v=7NTYqhKLa5Y  

1-3 metų vaikams 

3.1.8.   Užduotis mokymuis skaityti, raidžių pažinimui  

https://drive.google.com/file/d/1QOh7tbMuf4RrzqSddAbWAeJWEVn2MDrV/

view?fbclid=IwAR0CqEA0qgGGVJjx3sGGw8KCa-

i8seEOJXbSs0wG6WPQjXtCuMlCliC4qcg  

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

3.1.9. LRT vaikams. Pasakos vaikams. 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/2-pasakos  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

3.1.10. Lietuviški filmukai vaikams (pasakos) 

https://www.youtube.com/channel/UCkhKsbxUaVDlisI-

9zcRJlA?fbclid=IwAR3KnS5j_imVLcJys1zeRalEuCWgcMVqUMWerZUcsC-

rRFVVPhRQxU39NAY  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

3.1.11. Namu gyvunai lietuviskai | Gyvūnų garsai | švietimo animaciją | šuo, 

katė, karvė, tigras 

 https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig 

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

3.2. Rašytinė kalba 3.2.1. Pirštukų dainelė (raidžių pažinimui) 

https://www.youtube.com/watch?v=89vDSS66GnM  

3-5 metų vaikams 

3.2.2. Užduotys „Bėgantys vaikai“ 

https://drive.google.com/file/d/1W1J-RBR551-

lptrcByogBmRdgl7a6rYZ/view?fbclid=IwAR1ExC5WeStEmLnT3XOs-

GVb8iFeMr81-DSPGWukqt9WLOpTN0WR62k-_f4  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 
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https://drive.google.com/file/d/1QOh7tbMuf4RrzqSddAbWAeJWEVn2MDrV/view?fbclid=IwAR0CqEA0qgGGVJjx3sGGw8KCa-i8seEOJXbSs0wG6WPQjXtCuMlCliC4qcg
https://drive.google.com/file/d/1QOh7tbMuf4RrzqSddAbWAeJWEVn2MDrV/view?fbclid=IwAR0CqEA0qgGGVJjx3sGGw8KCa-i8seEOJXbSs0wG6WPQjXtCuMlCliC4qcg
https://drive.google.com/file/d/1QOh7tbMuf4RrzqSddAbWAeJWEVn2MDrV/view?fbclid=IwAR0CqEA0qgGGVJjx3sGGw8KCa-i8seEOJXbSs0wG6WPQjXtCuMlCliC4qcg
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/2-pasakos
https://www.youtube.com/channel/UCkhKsbxUaVDlisI-9zcRJlA?fbclid=IwAR3KnS5j_imVLcJys1zeRalEuCWgcMVqUMWerZUcsC-rRFVVPhRQxU39NAY
https://www.youtube.com/channel/UCkhKsbxUaVDlisI-9zcRJlA?fbclid=IwAR3KnS5j_imVLcJys1zeRalEuCWgcMVqUMWerZUcsC-rRFVVPhRQxU39NAY
https://www.youtube.com/channel/UCkhKsbxUaVDlisI-9zcRJlA?fbclid=IwAR3KnS5j_imVLcJys1zeRalEuCWgcMVqUMWerZUcsC-rRFVVPhRQxU39NAY
https://www.youtube.com/channel/UCkhKsbxUaVDlisI-9zcRJlA?fbclid=IwAR3KnS5j_imVLcJys1zeRalEuCWgcMVqUMWerZUcsC-rRFVVPhRQxU39NAY
https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig
https://www.youtube.com/watch?v=89vDSS66GnM
https://drive.google.com/file/d/1W1J-RBR551-lptrcByogBmRdgl7a6rYZ/view?fbclid=IwAR1ExC5WeStEmLnT3XOs-GVb8iFeMr81-DSPGWukqt9WLOpTN0WR62k-_f4
https://drive.google.com/file/d/1W1J-RBR551-lptrcByogBmRdgl7a6rYZ/view?fbclid=IwAR1ExC5WeStEmLnT3XOs-GVb8iFeMr81-DSPGWukqt9WLOpTN0WR62k-_f4
https://drive.google.com/file/d/1W1J-RBR551-lptrcByogBmRdgl7a6rYZ/view?fbclid=IwAR1ExC5WeStEmLnT3XOs-GVb8iFeMr81-DSPGWukqt9WLOpTN0WR62k-_f4


3.2.3. Užduotis rankos lavinimui 

https://drive.google.com/file/d/1B7WQY6q3nUravtwRyOWNtGvSiIb1CV5R/v

iew?fbclid=IwAR2ZgoZfXiWwm5ky6SZ3EmQXDUrjSMc_L_SdhyjguPb65a

9Y7SeKlCXQq_g 

Užduotys, kurios skirtos visai šeimai ir net seneliams. Ir tai jau septintasis 
naujienlaiškis. Šios užduotys skirtos aktyvinti abiejų smegenų pusrutulių veiklą ir jas 
galima naudoti tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams, tiek vaikui, tiek suaugusiam. 
Taip pat jos naudingos tuo, kad lavins atmintį ir dėmesį.  
Eiga: 
dedame abiejų rankų rodomuosius pirštus ant rankyčių piešinėlių ir vedame pagal 
liniją, 
stengtis, kad abi rankos judėtų vienodu greičiu, 
pirštų judėjimo greitį didiname, kai užduotį atliekame pakartotinai, 
kai piršta juda greitai, galima pasunkinti užduotį-atlikti užsimerkus. 

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

3.2.4. Margučių užduotys 

https://drive.google.com/file/d/139qKod2ToHioR2RoKGm9nYvgK0A7tZ-

I/view?fbclid=IwAR297ERLWcR4Win2q__XMDPrQIGQ-L_FxhihasxBc_Gt-

NhN7jBMJ5teRAs  
Užduotys sukurtos taip, kad kiekvienas tėtis, mama ar pedagogas gali improvizuoti ir 
sugalvoti savo užduotį. Keletas idėjų: 
* atspausdiname mažus ar didelius margučius ant įvairaus spalvoto popieriaus, 
iškerpame ir rūšiuojame pagal margučio raštus, 
* atspausdiname mažus ar didelius margučius ant balto popieriaus ir juos spalviname, 
aplikuojame. 
* atspausdiname ant įvairaus spalvoto popieriaus mažus apskritimus, juos iškerpame ir 
klijuojame ant didelio margučio, 
* užklijuojame tam tikrų spalvų mažus apskritimus po dideliu kiaušiniu ir vaikas klijuoja 
tik nurodytų spalvų apskritimus. Galima ir be spalvoto popieriaus šią užduotį atlikti, o 
mažus apskritimus nuspalvinti. 

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

3.2.5. Pirštų žaidimas vaikams 

https://www.youtube.com/watch?v=87Yg6DDNzgg  

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

3.2.6. Skaičiukų rašymas. The basics for teaching a preschooler to write 

https://www.youtube.com/watch?v=VvhUVwoC0ik  

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

3.2.7. Rašyba. Paprastos idėjos. Preschool Pre-Writing Activity for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=ThPcewVtTaA  

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

3.2.8. Kaip išmokyti 2 metukų vaiką pažinti raides? Vaizdo praktiniai Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

https://drive.google.com/file/d/1B7WQY6q3nUravtwRyOWNtGvSiIb1CV5R/view?fbclid=IwAR2ZgoZfXiWwm5ky6SZ3EmQXDUrjSMc_L_SdhyjguPb65a9Y7SeKlCXQq_g
https://drive.google.com/file/d/1B7WQY6q3nUravtwRyOWNtGvSiIb1CV5R/view?fbclid=IwAR2ZgoZfXiWwm5ky6SZ3EmQXDUrjSMc_L_SdhyjguPb65a9Y7SeKlCXQq_g
https://drive.google.com/file/d/1B7WQY6q3nUravtwRyOWNtGvSiIb1CV5R/view?fbclid=IwAR2ZgoZfXiWwm5ky6SZ3EmQXDUrjSMc_L_SdhyjguPb65a9Y7SeKlCXQq_g
https://drive.google.com/file/d/139qKod2ToHioR2RoKGm9nYvgK0A7tZ-I/view?fbclid=IwAR297ERLWcR4Win2q__XMDPrQIGQ-L_FxhihasxBc_Gt-NhN7jBMJ5teRAs
https://drive.google.com/file/d/139qKod2ToHioR2RoKGm9nYvgK0A7tZ-I/view?fbclid=IwAR297ERLWcR4Win2q__XMDPrQIGQ-L_FxhihasxBc_Gt-NhN7jBMJ5teRAs
https://drive.google.com/file/d/139qKod2ToHioR2RoKGm9nYvgK0A7tZ-I/view?fbclid=IwAR297ERLWcR4Win2q__XMDPrQIGQ-L_FxhihasxBc_Gt-NhN7jBMJ5teRAs
https://www.y/
https://www.youtube.com/watch?v=87Yg6DDNzgg
https://www.youtube.com/watch?v=VvhUVwoC0ik
https://www.youtube.com/watch?v=ThPcewVtTaA


patarimai, idėjos. HOW TO TEACH TODDLER WRITING ABC 

 https://www.youtube.com/watch?v=xqa4cn4r-6c 

3.2.9. Kaip lengvai išmokyti mažylį rašyti? Vaizdo praktiniai patarimai ir 

idėjos. How to teach a toddler handwriting easily 

https://www.youtube.com/watch?v=3zmgMz7u9LM  

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

3.2.10. Pirštukų žaidimas. Pirštukų pavadinimai 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tu7erdZsDU  

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

IV. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA 

4.1. Emocijų suvokimas ir 

raiška 

4.1.1. LRT vaikams. Žaidimai 

 https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/5-zaidimai 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.2. Praktinių užduočių rinkinys, skirtas ugdyti socialinius įgūdžius, 

pažinti savo emocijas ir geriau jas valdyti.  

http://senas.ktdm.lt/images/VGK_dokumentai/praktines_uzduotys.pdf  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.3. Piešiame. Emocijas (How To Draw The Kissing Emoji) 

https://www.youtube.com/watch?v=db1dd9S1_kY  (juokas) 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.4. Piešiame. Emocijas (How To Draw The Kissing Emoji) 

 https://www.youtube.com/watch?v=izTznw3IGuw (meilė) 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.5. Piešiame. Emocijas (How To Draw The Kissing Emoji) 

https://www.youtube.com/watch?v=KUhlBucYpRk (liūdesys) 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.6. Piešiame. Emocijas (How To Draw The Kissing Emoji) 

https://www.youtube.com/watch?v=KcuANouCnk8  (didelis pyktis) 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.7. Piešiame. Emocijas (How To Draw The Kissing Emoji) 

https://www.youtube.com/watch?v=_lKv1qkvShU (baimė) 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.8. Piešiame. Emocijas (How To Draw The Kissing Emoji) 

https://www.youtube.com/watch?v=Oiol5T9nl1M (džiaugsmas) 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.9. Piešiame. Emocijas (How To Draw The Kissing Emoji) 

https://www.youtube.com/watch?v=FwX1sZwRMMQ (nuostaba) 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.10. Kūrybinės užduotys. Mimika ir emocijos (2 užduotis) 

https://smp2014do.ugdome.lt/uploads/289.pdf  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

https://www.youtube.com/watch?v=xqa4cn4r-6c
https://www.youtube.com/watch?v=3zmgMz7u9LM
https://www.youtube.com/watch?v=7Tu7erdZsDU
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/5-zaidimai
http://senas.ktdm.lt/images/VGK_dokumentai/praktines_uzduotys.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=db1dd9S1_kY
https://www.youtube.com/watch?v=izTznw3IGuw
https://www.youtube.com/watch?v=KUhlBucYpRk
https://www.youtube.com/watch?v=KcuANouCnk8
https://www.youtube.com/watch?v=_lKv1qkvShU
https://www.youtube.com/watch?v=Oiol5T9nl1M
https://www.youtube.com/watch?v=FwX1sZwRMMQ
https://smp2014do.ugdome.lt/uploads/289.pdf


4.1.11. Padėkite vaikui atpažinti savo emocijas 

https://www.apkabinkmenuli.lt/padekite-vaikui-atpazinti-savo-emocija/  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.12. Kaip padėti vaikams išgyventi dabartinę (karantino) situaciją? 

Psichologo patarimai tėvams 

http://www.svietimonaujienos.lt/psichologe-jurate-baltuskiene-netinkama-

vaiko-elgesi-isprovokuoja-stiprios-emocijos-kylancios-ir-del-karantino/  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.1.13. Atpažink ir pavadink emocijas. (Emotion & Feeling with Como | 

Learn emotion | Tired | Cartoon video for kids | Como Kids TV 

https://www.youtube.com/watch?v=0e8DiJp_wu8  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.2. Savireguliacija ir 

savikontrolė/ savivoka ir 

savigarba 

4.2.1. Užduotis susikaupimui ir dėmesio lavinimui 

https://drive.google.com/file/d/1xjR9UM2-

l7e54tTViFxqayfSyXBgHxs2/view?fbclid=IwAR0pzArabuZIfdTpz9Qdw0XQ

vjHgRC4VLhqY-JRf65zeLso5V5ZwnQa8cog  
Užduotys: surask nurodytą snaigę: 1-13 psl, 

apvesk ir nubrauk nurodytas snaiges: 14-20 psl., 
pabrauk, apvesk, nubrauk, nurodytas snaiges: 21-30 psl., 

keliauk langeliais, kuriuose yra nurodyta snaigė: 31-43 psl. O logopedai gali šią 

užduotį dar pasunkinti, norėdami įtvirtinti mokomą garsą: vaiko paprašome keliauti 
langeliais su nurodyta snaige ir tarti mokomą garsą SSSSSS. Garsai gali būti įvairūs: 

tie, kuriuos mokote vaiką. 

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

4.2.2. Mokomasis filmukas „Be pliaukštėjimų“ (su titrais) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ao8Oo5mN6w&fbclid=IwAR2tDAt5p1a

hirXJV3qVjmZk2ijRlnOnen0m_Zns86uAAhUKWv2kTsYbHeI  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.2.3. Vaikų joga (kartu su tėveliais) Yoga for Kids! 

https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.2.4. Kakė Makė kovoja su nuoboduliu. Ką pasakė Kakė Makė? 

https://www.youtube.com/watch?v=ee4cgpQYOnY  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.2.5. Kakė Makė tingi žaisti. Ką pasakė Kakė Makė? 

https://www.youtube.com/watch?v=dn4JZxXnbDk  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.2.6. Kodėl muštis negerai. Ką pasakė Kakė Makė? 

https://www.youtube.com/watch?v=hkpAureNt8k  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

https://www.apkabinkmenuli.lt/padekite-vaikui-atpazinti-savo-emocija/
http://www.svietimonaujienos.lt/psichologe-jurate-baltuskiene-netinkama-vaiko-elgesi-isprovokuoja-stiprios-emocijos-kylancios-ir-del-karantino/
http://www.svietimonaujienos.lt/psichologe-jurate-baltuskiene-netinkama-vaiko-elgesi-isprovokuoja-stiprios-emocijos-kylancios-ir-del-karantino/
https://www.youtube.com/watch?v=0e8DiJp_wu8
https://drive.google.com/file/d/1xjR9UM2-l7e54tTViFxqayfSyXBgHxs2/view?fbclid=IwAR0pzArabuZIfdTpz9Qdw0XQvjHgRC4VLhqY-JRf65zeLso5V5ZwnQa8cog
https://drive.google.com/file/d/1xjR9UM2-l7e54tTViFxqayfSyXBgHxs2/view?fbclid=IwAR0pzArabuZIfdTpz9Qdw0XQvjHgRC4VLhqY-JRf65zeLso5V5ZwnQa8cog
https://drive.google.com/file/d/1xjR9UM2-l7e54tTViFxqayfSyXBgHxs2/view?fbclid=IwAR0pzArabuZIfdTpz9Qdw0XQvjHgRC4VLhqY-JRf65zeLso5V5ZwnQa8cog
https://www.youtube.com/watch?v=6Ao8Oo5mN6w&fbclid=IwAR2tDAt5p1ahirXJV3qVjmZk2ijRlnOnen0m_Zns86uAAhUKWv2kTsYbHeI
https://www.youtube.com/watch?v=6Ao8Oo5mN6w&fbclid=IwAR2tDAt5p1ahirXJV3qVjmZk2ijRlnOnen0m_Zns86uAAhUKWv2kTsYbHeI
https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg
https://www.youtube.com/watch?v=ee4cgpQYOnY
https://www.youtube.com/watch?v=dn4JZxXnbDk
https://www.youtube.com/watch?v=hkpAureNt8k


4.2.7.Kakė Makė stipriausia mergaitė pasaulyje. Ką pasakė Kakė Makė? 

https://www.youtube.com/watch?v=h0nBScqhCkA  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.2.8. Animacinis filmukas apie begemotą, kuris bijojo skiepų(Про 

бегемота, который боялся прививок | Советские мультики для детей) 

https://www.youtube.com/watch?v=hYCbxtzOfL8  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.2.9. Labas! (animacinė dainelė su lietuviškais subtitrais Hello! | Super 

Simple Songs) 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.2.10. Savireguliacija. Vaikų joga. YOGA for Children - Aquatic Animals 

Yoga Poses 

https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ5-cVHjs  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.3. Santykiai su suaugusiais ir 

bendraamžiais 

4.4.1. Žaidimai apie gamtą su suaugusiuoju. Pažink, pamatyk, išspręsk 

http://www.gamtukai.lt/  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.4.2. 8 linksmi žaidimai šeimai naudojant vienkartines stiklinaites (8 Fun 

& Cheap Party Games with Cups (Minute to Win It Games)[PART 2] 

https://www.youtube.com/watch?v=IZyGbE8UghA  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.4.3. Linksmi žaidimai visai šeimai (Minute To Win It: 7-Game Classroom 

Edition) 

 https://www.youtube.com/watch?v=XEGQSjsNyW8  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.4.4. Kūrybinė veikla. Kuriame emocijų knygeles. (Easy Mini Notebook 

from ONE sheet of Paper) 

https://www.youtube.com/watch?v=C8xJ2UzaQYU  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.4.5. Kakė makė rengia cirką namuose. Ką pasakė Kakė Makė? 

https://www.youtube.com/watch?v=BefjRWtCbaY&list=PLGAeXGB6SUTSU

2p7Ig34-NlZAcMy_dwd3&index=18&t=0s  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.4.6. Žaidimai ir užsiėmimai karantino metu 

https://pusemuses.lt/zaidimai-ir-uzsiemimai-karantino-

metu/?fbclid=IwAR1vNYpdhZoJjLdMkKyGY-

ggGfMYIkPtNlV4wFFhVN8_9bdf6lKJHB8qoQw  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.4.7. „Ryto ratas“. Pavasario žiedai 2-5 metų ir priešmokyklinio 

https://www.youtube.com/watch?v=h0nBScqhCkA
https://www.youtube.com/watch?v=hYCbxtzOfL8
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ5-cVHjs
http://www.gamtukai.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=IZyGbE8UghA
https://www.youtube.com/watch?v=XEGQSjsNyW8
https://www.youtube.com/watch?v=C8xJ2UzaQYU
https://www.youtube.com/watch?v=BefjRWtCbaY&list=PLGAeXGB6SUTSU2p7Ig34-NlZAcMy_dwd3&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BefjRWtCbaY&list=PLGAeXGB6SUTSU2p7Ig34-NlZAcMy_dwd3&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BefjRWtCbaY&list=PLGAeXGB6SUTSU2p7Ig34-NlZAcMy_dwd3&index=18&t=0s
https://pusemuses.lt/zaidimai-ir-uzsiemimai-karantino-metu/?fbclid=IwAR1vNYpdhZoJjLdMkKyGY-ggGfMYIkPtNlV4wFFhVN8_9bdf6lKJHB8qoQw
https://pusemuses.lt/zaidimai-ir-uzsiemimai-karantino-metu/?fbclid=IwAR1vNYpdhZoJjLdMkKyGY-ggGfMYIkPtNlV4wFFhVN8_9bdf6lKJHB8qoQw
https://pusemuses.lt/zaidimai-ir-uzsiemimai-karantino-metu/?fbclid=IwAR1vNYpdhZoJjLdMkKyGY-ggGfMYIkPtNlV4wFFhVN8_9bdf6lKJHB8qoQw


https://www.youtube.com/watch?v=qfwRSrtv4Cc&fbclid=IwAR0tjm9j40EOe

KsykzH0nBZ3d4isBEHGhQ4StKa7vDfOYhet7Y0o9tYtOHY  

amžiaus vaikams 

4.4.8. „Ryto ratas“. Bunda vabaliukai 

https://www.youtube.com/watch?v=zoc2uXNTaI4&fbclid=IwAR3t2ss5Hw0Va

6SanDA48uco2_IEe_dvHIMciUidJeKrHmGyb6GbiCjoL1I  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.4.9. Praktinių grupinių užsiėmimų pavyzdžiai darbui su vaikais ir šeima 

https://issuu.com/kristinastepanova/docs/maketas_galutinis/35  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

4.4.10. Kakė Makė mokosi dalintis. Ką pasakė Kakė Makė? 

https://www.youtube.com/watch?v=w4GKUyDZrro  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

V. MENINĖ KOMPETENCIJA 

5.1. Muzika (dainos, šokiai, 

vaidyba ir kt.) 

 5.1.1. Vaikiškos dainelės apie asmens higieną 

https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.2. Tindi rindi riuška (Lietuviškos dainelės vaikams) 

https://www.youtube.com/watch?v=8cAZ-6O7gIA  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.3. Aš turėjau gaidį (Lietuviškos dainelės vaikams) 

https://www.youtube.com/watch?v=jKSdggztmsA  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.4. Netvarkos Nykštuko dainelė (iš miuziklo „Kakės Makės gimtadienis) 

https://www.youtube.com/watch?v=X3qeygwQ8yU  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.5. Pavasaris (Padaužų dainelė) 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g  

5.1.6. Kepė boba bandeles (dainelė) 

https://www.youtube.com/watch?v=jo0dysniTSM  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

 

 

 

5.1.7. Plaukė žąselė (dainelė) 

https://www.youtube.com/watch?v=cGirhG6KEbw  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.8. LRT vaikams (muzika) 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/4-muzika  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.9. LRT vaikams. Radio teatras vaikams. 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/25-vaiku-radijo-teatras  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

https://www.youtube.com/watch?v=qfwRSrtv4Cc&fbclid=IwAR0tjm9j40EOeKsykzH0nBZ3d4isBEHGhQ4StKa7vDfOYhet7Y0o9tYtOHY
https://www.youtube.com/watch?v=qfwRSrtv4Cc&fbclid=IwAR0tjm9j40EOeKsykzH0nBZ3d4isBEHGhQ4StKa7vDfOYhet7Y0o9tYtOHY
https://www.youtube.com/watch?v=zoc2uXNTaI4&fbclid=IwAR3t2ss5Hw0Va6SanDA48uco2_IEe_dvHIMciUidJeKrHmGyb6GbiCjoL1I
https://www.youtube.com/watch?v=zoc2uXNTaI4&fbclid=IwAR3t2ss5Hw0Va6SanDA48uco2_IEe_dvHIMciUidJeKrHmGyb6GbiCjoL1I
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https://www.youtube.com/watch?v=w4GKUyDZrro
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https://www.youtube.com/watch?v=jKSdggztmsA
https://www.youtube.com/watch?v=X3qeygwQ8yU
https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
https://www.youtube.com/watch?v=jo0dysniTSM
https://www.youtube.com/watch?v=cGirhG6KEbw
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/4-muzika
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/25-vaiku-radijo-teatras


5.1.10. Mažos mašinėlės (dainelė) 

https://www.youtube.com/watch?v=2OjvxTqvmUk 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.11. Kiškelis (dainelė) 

https://www.youtube.com/watch?v=HjtWBr8Hi44  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.12. Užgavėnės ir velykos. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=GCw7O7jf5-

w&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=34&t=0s  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.13. Senelio ir anūkės šokis. 

https://www.facebook.com/watch/?v=580490365868094  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.1.14. Balso apšilimo pratimai 

https://www.youtube.com/watch?v=F-6Hv8XxuMY  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

5.2. Vizualinė raiška (piešimas, 

aplikavimas, lipdymas, karpynas ir 

kt.) 

5.2.1. Piešimas 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/piesimas-

su-kamuoliukais/10107  

1-3 metų vaikams 

5.2.2. Popieriaus lankstymas. Origamis. 

https://herojus.lt/lt/laisvieji-menai  

5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus  vaikams (kartu su 

tėveliais – 3-4 metų vaikams) 

5.2.3. Paprastas piešimas. Originali veikla vaikams kartu su tėveliais nuo 1 

metų(Flowers original preschool activities – kids simple drawing for 

children, kids, babies) 

https://www.youtube.com/watch?v=YseOZpS_ZAc  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.2.4. Paprastas piešimas kartu su tėveliais (How to draw a Cat for kids | 

Cat Easy Draw Tutorial) 

https://www.youtube.com/watch?v=y8oTyNH0bQk  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.2.5. Paprastas piešimas kartu su tėveliais (How to draw? | Easy Draw 

Tutorial) 

https://www.youtube.com/watch?v=a7-Pa21fdyE 

https://www.youtube.com/watch?v=k2sc92nlsI0 

https://www.youtube.com/watch?v=nJN50Ces4Gg  

 https://www.youtube.com/watch?v=WonItzkHl9g  

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

https://www.youtube.com/watch?v=2OjvxTqvmUk
https://www.youtube.com/watch?v=HjtWBr8Hi44
https://www.youtube.com/watch?v=GCw7O7jf5-w&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=34&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GCw7O7jf5-w&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=34&t=0s
https://www.facebook.com/watch/?v=580490365868094
https://www.youtube.com/watch?v=F-6Hv8XxuMY
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/piesimas-su-kamuoliukais/10107
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/piesimas-su-kamuoliukais/10107
https://herojus.lt/lt/laisvieji-menai
https://www.youtube.com/watch?v=YseOZpS_ZAc
https://www.youtube.com/watch?v=y8oTyNH0bQk
https://www.youtube.com/watch?v=a7-Pa21fdyE
https://www.youtube.com/watch?v=k2sc92nlsI0
https://www.youtube.com/watch?v=nJN50Ces4Gg
https://www.youtube.com/watch?v=WonItzkHl9g


5.2.6. Paprastas piešimas kartu su tėveliais (How to draw a Cat for kids | 

Cat Easy Draw Tutorial) 

 https://www.youtube.com/watch?v=oRNpohX5pjc 

1-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.2.7. 10 idėjų, ką nuveikti su tualetinio popieriaus ritinėliais 

https://uzduociudezute.lt/2019/01/21/neismeskite-tualetinio-popieriaus-

ruloneliu-10-idomiu-veiklu-ir-zaidimu-vaikams/  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.2.8. 7 darbeliai, kuriems užteks popieriaus, žirklių ir klijų 

https://uzduociudezute.lt/2019/02/11/7-valentino-dienos-uzduotys-vaikams-

kurioms-uztenka-tik-triju-dalyku-zirkliu-popieriaus-ir-kliju/  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.2.9 30 trispalvių lietuviškų darbelių idėjų  

https://uzduociudezute.lt/2020/03/02/30-ideju-darbeliams-lietuvos-tema/  

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

5.2.10. Užduotis karpymui 

 

https://drive.google.com/file/d/17SjMX3xfyWl_nHWHM46sN2r2QMvTn4kK/

view?fbclid=IwAR2ZgoZfXiWwm5ky6SZ3EmQXDUrjSMc_L_SdhyjguPb65

a9Y7SeKlCXQq_g 

3-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

VI. MOKĖJIMO MOKYTIS 

6.1. Tyrinėjimas, problemų 

sprendimas 

6.1.1. Eksperimentuok ir pažink 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-

kraitele/10015?type=0&age=0&tag=0&sub_cat=25  

2-5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

6.1.2. Kaip išauga augalas? Video. (How To Grow A Bean Plant In A Jar? | 

Fun Kids Science Experiment) 

https://www.youtube.com/watch?v=RTRW2Cf9U2U&feature=share&fbclid=I

wAR040Ku6mDKHAgT70jCz0Nxqi3yF7AmNzGSd-

eIPNVNxrxteH8xhXr4hzow  

 

6.1.3. Pažinkime vaikystę:16 eksperimentų ikimokyklinukams 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/16-

eksperimentu-ikimokyklinukams/18947  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.1.4. Integruota STEAM  pamokėlė „Vandens ir garso draugystė“ 

https://www.facebook.com/watch/?v=1825219774275356  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

https://www.youtube.com/watch?v=oRNpohX5pjc
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https://uzduociudezute.lt/2019/02/11/7-valentino-dienos-uzduotys-vaikams-kurioms-uztenka-tik-triju-dalyku-zirkliu-popieriaus-ir-kliju/
https://uzduociudezute.lt/2019/02/11/7-valentino-dienos-uzduotys-vaikams-kurioms-uztenka-tik-triju-dalyku-zirkliu-popieriaus-ir-kliju/
https://uzduociudezute.lt/2020/03/02/30-ideju-darbeliams-lietuvos-tema/
https://uzduociudezute.lt/2020/03/02/30-ideju-darbeliams-lietuvos-tema/
https://drive.google.com/file/d/17SjMX3xfyWl_nHWHM46sN2r2QMvTn4kK/view?fbclid=IwAR2ZgoZfXiWwm5ky6SZ3EmQXDUrjSMc_L_SdhyjguPb65a9Y7SeKlCXQq_g
https://drive.google.com/file/d/17SjMX3xfyWl_nHWHM46sN2r2QMvTn4kK/view?fbclid=IwAR2ZgoZfXiWwm5ky6SZ3EmQXDUrjSMc_L_SdhyjguPb65a9Y7SeKlCXQq_g
https://drive.google.com/file/d/17SjMX3xfyWl_nHWHM46sN2r2QMvTn4kK/view?fbclid=IwAR2ZgoZfXiWwm5ky6SZ3EmQXDUrjSMc_L_SdhyjguPb65a9Y7SeKlCXQq_g
https://drive.google.com/file/d/17SjMX3xfyWl_nHWHM46sN2r2QMvTn4kK/view?fbclid=IwAR2ZgoZfXiWwm5ky6SZ3EmQXDUrjSMc_L_SdhyjguPb65a9Y7SeKlCXQq_g
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6.1.5. Lavinamukai. 17 idėjų barstymui 

https://www.lavinuvaika.lt/tinklarastis/17-veiklu-ideju-ant-sviesos-

stalo/?fbclid=IwAR1EQ7XUsoHjYsRVMQjdvN7lGh5fiJDF9UbJYe4tU6jMSp

_Uap_9JTrZ6Wg  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.1.6. LRT vaikams. Mažasis atradėjas 0laidų įrašai) 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/39-mazasis-atradejas  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.1.7. LRT vaikams. Gustavo enciklopedija (laidų įrašai) 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/10-gustavo-enciklopedija  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.1.8. LRT vaikams. 8 eksperimentai su vandeniu. 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/1-mokslas/5858-8-

eksperimentai-su-vandeniu  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.1.9. Kaip atlikti bandymą. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=kW2GJkLa78o&list=PLsWPbgeN0mBvlSl

l2tj-REYDXqeisFET9&index=25&t=0s  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.1.10. Nauja Netvarkos Nykštuko laboratorija. Ką pasakė Kkė Makė? 

https://www.youtube.com/watch?v=q3c15JPm3QE  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.1.11. STEAM veiklų idėjos 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2548889878769739&id=

2095775300747868  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.2. Iniciatyvumas ir 

atkaklumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Pasidaryk pats 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-

kraitele/10015?type=0&age=0&tag=0&sub_cat=28  

5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus  vaikams 

6.1.2. Idėjos vaikų veiklos. Pasidaryk ir žaisk. 

https://www.facebook.com/watch/?v=435550730436990  

Nuo 3-4 metų amžiaus vaikams 

6.2.3. Atkaklumo ugdymas. Sukurk ornamentą. 

https://herojus.lt/lt/lietuva  

5 metų ir priešmokyklinio 

amžiaus  vaikams 

6.2.4. LEGO Juniors Create & Cruise. Konstravimas.  

ttps://play.google.com/store/search?q=LEGO+Juniors+Create+%26+Cruise%E

2%80%9C  

Nuo 3 metų amžiaus vaikams 

6.2.5. STEAM vaikams. (STEAM KIDS eBook: 50+ Activities exploring Nuo 3 metų amžiaus vaikams 

https://www.lavinuvaika.lt/tinklarastis/17-veiklu-ideju-ant-sviesos-stalo/?fbclid=IwAR1EQ7XUsoHjYsRVMQjdvN7lGh5fiJDF9UbJYe4tU6jMSp_Uap_9JTrZ6Wg
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Science, Technology, Engineering, Art, and Math) 

https://www.youtube.com/watch?v=TS01_svWsRA&feature=share&fbclid=Iw

AR24QWJ4--

Yymcfa2vOsE5aqoSf7QWIHX3GNTlnsqWGdRiExQWuH7YLLqEM  

6.2.6. Paprasti STEAM užsiėmimai (Simple and fun STEAM activities for 

toddlers and preschoolers!) 

https://www.youtube.com/watch?v=QezNusBB0Mk&feature=share&fbclid=Iw

AR0JvwIrQXi0paoxPpy3DpR_eyj5pLcp29Nlj20FBJVJjp75XkKjGA1C7Qk  

Nuo 3 metų amžiaus vaikams 

6.2.7. STEAM darželyje. Matematika. (STEAM at Preschool with 

Paperclip Math) 

https://www.youtube.com/watch?v=oD3R_4oqNlw&feature=share&fbclid=Iw

AR3em0Zim00d4fMv3wBL25nnmsJDTDDc_DpFR4Aj6KuPo_8ue-

37nWQDDx4 

Nuo 3 metų amžiaus vaikams 

 6.2.8. Paprastai ir kūrybiškai auginu (EASY to GROW Project for Kids - 

Spring STEAM Activity! Edible Grass Head DIY 

https://www.https://www.youtube.com/watch?v=Jt8QdgxuAsQ&feature=share

&fbclid=IwAR2NcgiMUayfg2-

i3mOE5g2TKjqix__X2jYDZLbekKHdpVZwOmjqf97A3aYyoutube.com/watc

h?v=SZW5EIP8fVY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rILrzTVug5cT53Z8_H

3fM5XckIXInmNFxEukODpw_hU50HczcV1Xgjog 

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.2.9. Daržovių auginimas. Easiest Vegetables to Grow In a Small Space 

https://www.youtube.com/watch?v=Jt8QdgxuAsQ&feature=share&fbclid=IwA

R2NcgiMUayfg2-i3mOE5g2TKjqix__X2jYDZLbekKHdpVZwOmjqf97A3aY  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.3. Kūrybiškumas 6.3.1. Idėjos kūrybiškumo ugdymui 

https://www.123homeschool4me.com/bubble-wrap-rain-craft_71  

Galima adaptuoti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

6.3.2. Kūrybinis piešimas (su tėveliais) 

https://www.facebook.com/watch/?v=2335607363355051  

Nuo 2 metų amžiaus vaikams 

6.3.3. Žaidimai online. Makiažas (reikalinga atsisiųsti Adobe Flash player Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

https://www.youtube.com/watch?v=TS01_svWsRA&feature=share&fbclid=IwAR24QWJ4--Yymcfa2vOsE5aqoSf7QWIHX3GNTlnsqWGdRiExQWuH7YLLqEM
https://www.youtube.com/watch?v=TS01_svWsRA&feature=share&fbclid=IwAR24QWJ4--Yymcfa2vOsE5aqoSf7QWIHX3GNTlnsqWGdRiExQWuH7YLLqEM
https://www.youtube.com/watch?v=TS01_svWsRA&feature=share&fbclid=IwAR24QWJ4--Yymcfa2vOsE5aqoSf7QWIHX3GNTlnsqWGdRiExQWuH7YLLqEM
https://www.youtube.com/watch?v=QezNusBB0Mk&feature=share&fbclid=IwAR0JvwIrQXi0paoxPpy3DpR_eyj5pLcp29Nlj20FBJVJjp75XkKjGA1C7Qk
https://www.youtube.com/watch?v=QezNusBB0Mk&feature=share&fbclid=IwAR0JvwIrQXi0paoxPpy3DpR_eyj5pLcp29Nlj20FBJVJjp75XkKjGA1C7Qk
https://www.youtube.com/watch?v=oD3R_4oqNlw&feature=share&fbclid=IwAR3em0Zim00d4fMv3wBL25nnmsJDTDDc_DpFR4Aj6KuPo_8ue-37nWQDDx4
https://www.youtube.com/watch?v=oD3R_4oqNlw&feature=share&fbclid=IwAR3em0Zim00d4fMv3wBL25nnmsJDTDDc_DpFR4Aj6KuPo_8ue-37nWQDDx4
https://www.youtube.com/watch?v=oD3R_4oqNlw&feature=share&fbclid=IwAR3em0Zim00d4fMv3wBL25nnmsJDTDDc_DpFR4Aj6KuPo_8ue-37nWQDDx4
https://www.https/www.youtube.com/watch?v=Jt8QdgxuAsQ&feature=share&fbclid=IwAR2NcgiMUayfg2-i3mOE5g2TKjqix__X2jYDZLbekKHdpVZwOmjqf97A3aYyoutube.com/watch?v=SZW5EIP8fVY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rILrzTVug5cT53Z8_H3fM5XckIXInmNFxEukODpw_hU50HczcV1Xgjog
https://www.https/www.youtube.com/watch?v=Jt8QdgxuAsQ&feature=share&fbclid=IwAR2NcgiMUayfg2-i3mOE5g2TKjqix__X2jYDZLbekKHdpVZwOmjqf97A3aYyoutube.com/watch?v=SZW5EIP8fVY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rILrzTVug5cT53Z8_H3fM5XckIXInmNFxEukODpw_hU50HczcV1Xgjog
https://www.https/www.youtube.com/watch?v=Jt8QdgxuAsQ&feature=share&fbclid=IwAR2NcgiMUayfg2-i3mOE5g2TKjqix__X2jYDZLbekKHdpVZwOmjqf97A3aYyoutube.com/watch?v=SZW5EIP8fVY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rILrzTVug5cT53Z8_H3fM5XckIXInmNFxEukODpw_hU50HczcV1Xgjog
https://www.https/www.youtube.com/watch?v=Jt8QdgxuAsQ&feature=share&fbclid=IwAR2NcgiMUayfg2-i3mOE5g2TKjqix__X2jYDZLbekKHdpVZwOmjqf97A3aYyoutube.com/watch?v=SZW5EIP8fVY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rILrzTVug5cT53Z8_H3fM5XckIXInmNFxEukODpw_hU50HczcV1Xgjog
https://www.https/www.youtube.com/watch?v=Jt8QdgxuAsQ&feature=share&fbclid=IwAR2NcgiMUayfg2-i3mOE5g2TKjqix__X2jYDZLbekKHdpVZwOmjqf97A3aYyoutube.com/watch?v=SZW5EIP8fVY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3rILrzTVug5cT53Z8_H3fM5XckIXInmNFxEukODpw_hU50HczcV1Xgjog
https://www.youtube.com/watch?v=Jt8QdgxuAsQ&feature=share&fbclid=IwAR2NcgiMUayfg2-i3mOE5g2TKjqix__X2jYDZLbekKHdpVZwOmjqf97A3aY
https://www.youtube.com/watch?v=Jt8QdgxuAsQ&feature=share&fbclid=IwAR2NcgiMUayfg2-i3mOE5g2TKjqix__X2jYDZLbekKHdpVZwOmjqf97A3aY
https://www.123homeschool4me.com/bubble-wrap-rain-craft_71
https://www.facebook.com/watch/?v=2335607363355051


programą) 

http://game-game.lt/tags/425/  

vaikams) 

6.3.4. Žaidimai online. Princesės (reikalinga atsisiųsti Adobe Flash player 

programą) 

http://game-game.lt/tags/1201/  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.3.5. Pasigamink pats: šešėlių teatras 

https://www.youtube.com/watch?v=UKDEGcr8BpY&feature=youtu.be  

4-6/7 metų vaikams 

6.3.6. Žaidimai online. Valgių žaidimai (reikalinga atsisiųsti Adobe Flash 

player programą) 

http://game-game.lt/tags/565/  

Nuo 2-3 metų amžiaus vaikams 

6.3.7. Žaidimai online. Kirpėjas (reikalinga atsisiųsti Adobe Flash player 

programą) 

http://game-game.lt/tags/971/ 

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.3.8. Mityba ir matavimo vienetai. Išmanieji robotukai 

https://www.youtube.com/watch?v=WHxbqqUTa7s&list=PLsWPbgeN0mBvlSl

l2tj-REYDXqeisFET9&index=13&t=0s  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.3.9. 17 idėjų ant šviesos stalo, bet galima jas panaudoti užduotims ant 

kitokio paviršiaus 

https://www.lavinuvaika.lt/tinklarastis/17-veiklu-ideju-ant-sviesos-

stalo/?fbclid=IwAR1r1DKiXCCC1D18r4-

OVtdZvGKv93hX8KLbSnNdDSCbdW2oyWP-w-aY72c  

1-6/7 metų vaikams 

6.3.10. 20  kūrybinių darbelių, kurie tinka net dovanai  

https://uzduociudezute.lt/2019/05/01/dovana-mamai-20-dovanu-ideju-kuriuos-

padaryti-gali-patys-vaikai/  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.3.11.  13 darbelių iš to, ką galima rasti namuose  

https://uzduociudezute.lt/2019/06/28/13-paprastu-vasaros-kurybiniu-projektu-

is-priemoniu-kurias-visi-turime-namuose/  

Galima adaptuoti (2-6/7 metų 

vaikams) 

6.4. Mokėjimas mokytis 6.4.1. Lavink dėmesį 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-

kraitele/10015?type=0&age=0&tag=0&sub_cat=26  

Galima adaptuoti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

http://game-game.lt/tags/425/
http://game-game.lt/tags/1201/
https://www.youtube.com/watch?v=UKDEGcr8BpY&feature=youtu.be
http://game-game.lt/tags/565/
http://game-game.lt/tags/971/
https://www.youtube.com/watch?v=WHxbqqUTa7s&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WHxbqqUTa7s&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=13&t=0s
https://www.lavinuvaika.lt/tinklarastis/17-veiklu-ideju-ant-sviesos-stalo/?fbclid=IwAR1r1DKiXCCC1D18r4-OVtdZvGKv93hX8KLbSnNdDSCbdW2oyWP-w-aY72c
https://www.lavinuvaika.lt/tinklarastis/17-veiklu-ideju-ant-sviesos-stalo/?fbclid=IwAR1r1DKiXCCC1D18r4-OVtdZvGKv93hX8KLbSnNdDSCbdW2oyWP-w-aY72c
https://www.lavinuvaika.lt/tinklarastis/17-veiklu-ideju-ant-sviesos-stalo/?fbclid=IwAR1r1DKiXCCC1D18r4-OVtdZvGKv93hX8KLbSnNdDSCbdW2oyWP-w-aY72c
https://uzduociudezute.lt/2019/05/01/dovana-mamai-20-dovanu-ideju-kuriuos-padaryti-gali-patys-vaikai/
https://uzduociudezute.lt/2019/05/01/dovana-mamai-20-dovanu-ideju-kuriuos-padaryti-gali-patys-vaikai/
https://uzduociudezute.lt/2019/05/01/dovana-mamai-20-dovanu-ideju-kuriuos-padaryti-gali-patys-vaikai/
https://uzduociudezute.lt/2019/06/28/13-paprastu-vasaros-kurybiniu-projektu-is-priemoniu-kurias-visi-turime-namuose/
https://uzduociudezute.lt/2019/06/28/13-paprastu-vasaros-kurybiniu-projektu-is-priemoniu-kurias-visi-turime-namuose/
https://uzduociudezute.lt/2019/06/28/13-paprastu-vasaros-kurybiniu-projektu-is-priemoniu-kurias-visi-turime-namuose/
https://uzduociudezute.lt/2019/06/28/13-paprastu-vasaros-kurybiniu-projektu-is-priemoniu-kurias-visi-turime-namuose/
https://uzduociudezute.lt/2019/06/28/13-paprastu-vasaros-kurybiniu-projektu-is-priemoniu-kurias-visi-turime-namuose/
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/10015?type=0&age=0&tag=0&sub_cat=26
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/uzduociu-kraitele/10015?type=0&age=0&tag=0&sub_cat=26


6.4.2. LRT vaikams. Edukacinis filmukas vaikams apie vandens tarša, 

taršos priežastis ir padarinius, naftą ir ekologines katastrofas.  

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/1-mokslas/5521-vandens-tarsa  

Galima adaptuoti (3-6/7 metų 

vaikams) 

6.4.3. LRT vaikams. Kaip namuose pasigaminti medūzą 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/1-mokslas/5514-kaip-namuose-

pasigaminti-meduza 

Galima adaptuoti (3-6/7 metų 

vaikams) 

6.4.4. Nemokami loginiai žaidimai  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.logicspati

alintelligencelite 

Nuo 3 metų amžiaus vaikams 

6.4.5. Viktorina -  žaidimas. Galvijų mūšis. 

http://www.battleforcattle.com/  

Nuo 3 metų amžiaus vaikams 

6.4.6. Viktorina – žaidimas. Atspėkite pasaulio šalis ir vėliavas ir jų 

vėliavas. Can you guess what these flags and countries of the world are? 

https://www.funkidslive.com/quiz/can-guess-flags-countries-world/  

Nuo 3 metų amžiaus vaikams 

6.4.7. Viktorina – žaidimas. Skaičių atimties veiksmai. 

https://www.youtube.com/watch?v=CYg4gUnk_6A  

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

6.4.8. Viktorina – žaidimas. Skaičių sudėties veiksmai. 

https://www.youtube.com/watch?v=AQ7THUKx6Es  

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

6.4.9. Nemokama Logikos šalis vaikams 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.shapesfre

e&hl=lt  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 

 

PRIEMONĖS, IDĖJOS MOKYTOJAMS TEMŲ PASIRINKIMUI 

 

1. KĄ PASAKOTI VAIKAMS APIE KORONAVIRUSĄ 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/ka-ir-kaip-pasakoti-apie-koronavirusa-skirtingoms-vaiku-grupems-darzelinukams-pradinukams-

paaugliams-1026-1292104?fbclid=IwAR0PGQ4cJxN5kkKmjGBThILREl9RITUww88Ll0SPahFe_ImZtsYTuZ8qCHg 

 

2. LR ŠMSM REKOMENDACIJOS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO SKYPE IR MESENGER 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1152205/ministerija-pateike-mokykloms-rekomendacijas-del-nuotolinio-mokymo-siulo-naudoti-skype-ar-

messenger?fbclid=IwAR20q5NLK-GPm7_fXv_Fwsae1V59o4WkYbwoxjckPVC0l6qO9NTEDZo1-us  

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/1-mokslas/5521-vandens-tarsa
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/1-mokslas/5514-kaip-namuose-pasigaminti-meduza
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/1-mokslas/5514-kaip-namuose-pasigaminti-meduza
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.logicspatialintelligencelite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.logicspatialintelligencelite
http://www.battleforcattle.com/
https://www.funkidslive.com/quiz/can-guess-flags-countries-world/
https://www.youtube.com/watch?v=CYg4gUnk_6A
https://www.youtube.com/watch?v=AQ7THUKx6Es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.shapesfree&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.shapesfree&hl=lt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.shapesfree&hl=lt
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/ka-ir-kaip-pasakoti-apie-koronavirusa-skirtingoms-vaiku-grupems-darzelinukams-pradinukams-paaugliams-1026-1292104?fbclid=IwAR0PGQ4cJxN5kkKmjGBThILREl9RITUww88Ll0SPahFe_ImZtsYTuZ8qCHg
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/seima/ka-ir-kaip-pasakoti-apie-koronavirusa-skirtingoms-vaiku-grupems-darzelinukams-pradinukams-paaugliams-1026-1292104?fbclid=IwAR0PGQ4cJxN5kkKmjGBThILREl9RITUww88Ll0SPahFe_ImZtsYTuZ8qCHg
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1152205/ministerija-pateike-mokykloms-rekomendacijas-del-nuotolinio-mokymo-siulo-naudoti-skype-ar-messenger?fbclid=IwAR20q5NLK-GPm7_fXv_Fwsae1V59o4WkYbwoxjckPVC0l6qO9NTEDZo1-us
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1152205/ministerija-pateike-mokykloms-rekomendacijas-del-nuotolinio-mokymo-siulo-naudoti-skype-ar-messenger?fbclid=IwAR20q5NLK-GPm7_fXv_Fwsae1V59o4WkYbwoxjckPVC0l6qO9NTEDZo1-us


 

3. LRT VAIKAMS 

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/6-pasidaryk-pats?fbclid=IwAR25FvQLxLOg-

7uFdZ7g6Kt6Yx5C4KM2Jha9CAqYSThytuZkQ6cxbk5-ViE  

 

4. NEMOKAMA PLATFORMA VAIKAMS APIE GAMTĄ 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/mokytojams-ir-vaikams-gamtininkai-siulo-nemokama-platforma-kurioje-gausybe-uzduociu-

apie-gamta-1038-1291336?fbclid=IwAR3bmaumDzyex69qGVXad3mPi_apHrIq-TkX3ghoi93uazYK8gWZiHcAhy4#.XnOC0mtGQfA.facebook 

 

5. ANDROID PROGRAMĖLĖS VAIKAMS – TUKAS (įvairios nuorodos) 

http://androidvaikams.weebly.com/  

SAULYTUČIAI – interaktyviosios pasakos, edukaciniai žaidimai)  

http://www.tuciai.lt/  

 

6. REKOMENDACIJOS. IKIMOKYKLINUKO DIENOTVARKĖ (ir karantino metu) 

http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-

metu?fbclid=IwAR15kZtdap5RYrCVxBKjubLDNCp4KRBIU96bTT_TbTWxoNPawRf29QNoWoQ  

 

7. LAVINAMUKAI. PRIEMONĖS. 

Profesijos. Žmogaus kūnas. Žvėrys ir jų jaunikliai. Transportas. Pavasario požymiai. Rūbai ir valynė pavasarį. Apie kregždę. Apie gandrą. 

Grybai ir grybavimas. Keturi metų laikai. Dangaus kūnas – saulė. 

https://lavinamukai.jimdo.com/sukurt%C5%B3-priemoni%C5%B3-spinta/pa%C5%BEintin%C4%97-

veikla/?fbclid=IwAR3_LGmC4NoCHI1AFq_ZsuRNkzgYgw_LBRntgllavZickbcA6harpY_6bU4  

 

8. AUDIOKNYGOS 

https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-

3/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=78%20nemokamos%20audioknygos&utm_content=pavyko%20atsisi%C5%B3sti%20bent

%20vien%C4%85%20i%C5%A1%2078%20audioknyg%C5%B3?%20%C5%A0tai%20kaip%20j%C5%B3%20gali%20patogiai%20klausytis%20sav

o%20telefonu&fbclid=IwAR2CtFysyfI507fVlGyr-EdlZyKf_EXzBKgbHFr2g2lovu0ya7A7Y8urMps  

 

9. MOKOMOSIOS PRIEMONĖS VAIKAMS 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai  

 

10. PREVIU VIDEO PROGRAMĖLĖS „SPALVOS PRATYBOS“  

https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/6-pasidaryk-pats?fbclid=IwAR25FvQLxLOg-7uFdZ7g6Kt6Yx5C4KM2Jha9CAqYSThytuZkQ6cxbk5-ViE
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/6-pasidaryk-pats?fbclid=IwAR25FvQLxLOg-7uFdZ7g6Kt6Yx5C4KM2Jha9CAqYSThytuZkQ6cxbk5-ViE
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/mokytojams-ir-vaikams-gamtininkai-siulo-nemokama-platforma-kurioje-gausybe-uzduociu-apie-gamta-1038-1291336?fbclid=IwAR3bmaumDzyex69qGVXad3mPi_apHrIq-TkX3ghoi93uazYK8gWZiHcAhy4#.XnOC0mtGQfA.facebook
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/mokytojams-ir-vaikams-gamtininkai-siulo-nemokama-platforma-kurioje-gausybe-uzduociu-apie-gamta-1038-1291336?fbclid=IwAR3bmaumDzyex69qGVXad3mPi_apHrIq-TkX3ghoi93uazYK8gWZiHcAhy4#.XnOC0mtGQfA.facebook
http://androidvaikams.weebly.com/
http://www.tuciai.lt/
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu?fbclid=IwAR15kZtdap5RYrCVxBKjubLDNCp4KRBIU96bTT_TbTWxoNPawRf29QNoWoQ
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu?fbclid=IwAR15kZtdap5RYrCVxBKjubLDNCp4KRBIU96bTT_TbTWxoNPawRf29QNoWoQ
https://lavinamukai.jimdo.com/sukurtų-priemonių-spinta/pažintinė-veikla/?fbclid=IwAR3_LGmC4NoCHI1AFq_ZsuRNkzgYgw_LBRntgllavZickbcA6harpY_6bU4
https://lavinamukai.jimdo.com/sukurtų-priemonių-spinta/pažintinė-veikla/?fbclid=IwAR3_LGmC4NoCHI1AFq_ZsuRNkzgYgw_LBRntgllavZickbcA6harpY_6bU4
https://lavinamukai.jimdo.com/sukurtų-priemonių-spinta/pažintinė-veikla/?fbclid=IwAR3_LGmC4NoCHI1AFq_ZsuRNkzgYgw_LBRntgllavZickbcA6harpY_6bU4
https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=78%20nemokamos%20audioknygos&utm_content=pavyko%20atsisiųsti%20bent%20vieną%20iš%2078%20audioknygų?%20Štai%20kaip%20jų%20gali%20patogiai%20klausytis%20savo%20telefonu&fbclid=IwAR2CtFysyfI507fVlGyr-EdlZyKf_EXzBKgbHFr2g2lovu0ya7A7Y8urMps
https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=78%20nemokamos%20audioknygos&utm_content=pavyko%20atsisiųsti%20bent%20vieną%20iš%2078%20audioknygų?%20Štai%20kaip%20jų%20gali%20patogiai%20klausytis%20savo%20telefonu&fbclid=IwAR2CtFysyfI507fVlGyr-EdlZyKf_EXzBKgbHFr2g2lovu0ya7A7Y8urMps
https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=78%20nemokamos%20audioknygos&utm_content=pavyko%20atsisiųsti%20bent%20vieną%20iš%2078%20audioknygų?%20Štai%20kaip%20jų%20gali%20patogiai%20klausytis%20savo%20telefonu&fbclid=IwAR2CtFysyfI507fVlGyr-EdlZyKf_EXzBKgbHFr2g2lovu0ya7A7Y8urMps
https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=78%20nemokamos%20audioknygos&utm_content=pavyko%20atsisiųsti%20bent%20vieną%20iš%2078%20audioknygų?%20Štai%20kaip%20jų%20gali%20patogiai%20klausytis%20savo%20telefonu&fbclid=IwAR2CtFysyfI507fVlGyr-EdlZyKf_EXzBKgbHFr2g2lovu0ya7A7Y8urMps
http://www.ziburelis.lt/nemokamai


https://www.youtube.com/watch?v=qeeClNRdZmM&feature=emb_title  

 

11. SPECIALIOJO PEDAGOGO PUSLAPIS. ŽAIDIMAI, UŽDUOTYS. 

https://nijolespec.jimdofree.com/%C5%BEaidimai/  

 

12. GEROJI STEAM PATIRTIS MOKYKOJE (IŠ NŠA, MOKYTOJO TV). 

http://mokytojotv.blogspot.com/2016/12/geroji-steam-patirtis-mokykloje.html  

 

13. KIDS EDUCATION ONLINE (VAIZDO ĮRAŠAI APIE LAUKINIUS GYVŪNUS). 

https://www.youtube.com/channel/UCwvZo3wChfHMlvROXKNsVzg  

 

14. ĮVAIRI VAIKŲ VEIKLA. IDĖJOS MOKYTOJAMS. 

https://www.pinterest.com/pin/742953269755304021/?autologin=true  

 

15. PATARIMAI TĖVELIAMS IR MOKYTOJAMS KAIP PRKALBINTI DVIKALBIUS VAIKUS. 

http://misriseima.lt/index.php/vaikai/dvikalbis-vaikas/184-video-7-patarimai-norintiems-prakalbinti-dvikalbius-vaikus  

 

16. FILMAS APIE GAMTĄ „SENGIRĖ“ 

http://www.sengire.lt/lt  

 

17. GUDRUTIS. ŽAIDIMAI. MATEMATIKA 

https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR3hr49oGbWkF0s3AeYN-8CU0W6yKRRqOVs9eiWJzhjrGopQtAW2ATF7MX0  

 

18. PILNI NAMAI. KŪRYBINIAI DARBELIAI. VIDEO 

https://www.facebook.com/namaipilni/posts/2299317946838186  

 

 

__________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qeeClNRdZmM&feature=emb_title
https://nijolespec.jimdofree.com/žaidimai/
http://mokytojotv.blogspot.com/2016/12/geroji-steam-patirtis-mokykloje.html
https://www.youtube.com/channel/UCwvZo3wChfHMlvROXKNsVzg
https://www.pinterest.com/pin/742953269755304021/?autologin=true
http://misriseima.lt/index.php/vaikai/dvikalbis-vaikas/184-video-7-patarimai-norintiems-prakalbinti-dvikalbius-vaikus
http://www.sengire.lt/lt
https://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR3hr49oGbWkF0s3AeYN-8CU0W6yKRRqOVs9eiWJzhjrGopQtAW2ATF7MX0
https://www.facebook.com/namaipilni/posts/2299317946838186

