
 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“  

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 

V-43 

 

UGDYMO  NUOTOLINIU BŪDU VEIKLŲ TVARKARAŠTIS  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ  

2020-03-30 – 2020-04-30 

 

Laikas  Pirmadienis 

 

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Pentadienis 

9.30 –

10.00 

val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo sritis: 

Socialinis-emocinis 

ugdymas. Programa 

„Zipio draugai“. 

 

Veiklos formos: 

konferencinė vaizdo 

transliacija. 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja  

 

 

Ugdymo sritis: inžinerija, 

programavimas.  

 

 

 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė  video 

ugdymo valandėlė. 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja 

  

Ugdymo sritis: kalbinis 

raštingumas 

 

 

 

Veiklos forma:  

Mokomoji/teminė video  

ugdymo valandėlė. 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja  

 

 

 

Ugdymo sritis: 

matematinis 

raštingumas 

 

 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė 

video ugdymo 

valandėlė. 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Ugdymo sritis: 

pažintiniai, loginiai 

žaidimai (vaiko 

saviugdai).    

 

Veiklos forma: 

konferencinė vaizdo 

transliacija. 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja  

 

 



10.10 –  

10.30 

val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildomas ugdymas: 

anglų kalbos edukacija. 

 

Veiklos forma: 

mokomoji/ teminė  

video ugdymo 

valandėlė. 

 

Anglų kalbos mokytoja  

Muzikinio ugdymo 

edukacija. 

 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė video  

valandėlė. 

 

 

Meninio ugdymo mokytoja 

(muzika) 

 

 

Kūno kultūros 

valandėlė- Pajudėkime. 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė/ 

vaizdo žaidimai/ vaizdo 

ugdymo valandėlė/ 

savarankiškos 

užduotėlės.  

Judesio korekcijos 

mokytoja  

 

 

Dailinio ugdymo 

edukacija. 

Veiklos forma : 

mokomoji/teminė  

savarankiškos 

užduotėlės, vaizdo 

meninės valandėlės. 

Kiti virtualių 

sprendimų įrankiai. 

Meninio ugdymo 

mokytojas (dailė)  

 

 

STEAM  ugdymo 

edukacijos. 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė  

vaizdo transliacijos  

valandėlė/vaizdo 3D 

užsiėmimai, 

savarankiškos 

užduotėlės, naudojant 

virtualius įrankius ir 

kiti mokytojo 

pasirinkimai. 

Neformalaus ugdymo 

mokytoja  

10.30 –

11.15 

val. 

Laisvalaikio pertrauka 

 

 

Laisvalaikio pertrauka 

 

 

 

Laisvalaikio pertrauka 

 

 

 

Laisvalaikio pertrauka 

 

 

 

Laisvalaikio pertrauka 

 

 

11.15 – 

12.15val. 

 

 

 

 

Individualios užduotys, 

stiprinančios vaiko 

gebėjimų ūgtį pagal 

atskirą susitarimą su 

tėvais. Pateikimo 

forma: el. laiškas, 

skaitmeninės nuorodos, 

užduotėlių ruošiniai 

knygelėse ir kita.   

   

 

 

Individualios užduotys, 

stiprinančios vaiko 

gebėjimų ūgtį pagal atskirą 

susitarimą su tėvais.  

Pateikimo forma: el. laiškas, 

skaitmeninės nuorodos, 

užduotėlių ruošiniai 

knygelėse ir kita.   

 

 

 

 

Vaizdo pokalbiai refleksijai 

pagal poreikį.  

 

 

Individualios užduotys, 

stiprinančios vaiko 

gebėjimų ūgtį pagal 

atskirą susitarimą su 

tėvais.  

Pateikimo forma: el. 

laiškas. skaitmeninės 

nuorodos, užduotėlių 

ruošiniai knygelėse ir 

kita.   

 

Vaizdo pokalbiai 

refleksijai pagal 

poreikį. 

 

 

Individualios 

užduotys, stiprinančios 

vaiko gebėjimų ūgtį. 

Pagal susitarimus su 

vaiko tėvais. 

Pateikimo forma: el. 

laiškas. skaitmeninės 

nuorodos, užduotėlių 

ruošiniai knygelėse ir 

kita.   

   

 

 

Savišvieta 



12.15 –

15.12 

val. 

Individualios mokytojų 

konsultacijos vaikams 

pagal atskirą susitarimą 

 

 

 

 

Atliktų vaiko darbų 

analizė, vertinimas, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos pateikimas 

tėvams. 

 

Pedagoginės švietimo 

konsultacijos/ 

pokalbiai/patarimai tėvams 

(globėjams) pagal atskirus 

susitarimus. 

 

 

Atliktų vaiko darbų analizė, 

vertinimas, grįžtamojo ryšio 

informacijos pateikimas 

tėvams. 

 

Gamtamokslinė 

edukacija: ,,Auginkime 

kartu“- 12.20 – 12.50 

val. 

 

 

 

 

 

 

Atliktų vaiko darbų 

analizė, vertinimas, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos pateikimas 

tėvams. 

 

Individualios 

mokytojų 

konsultacijos vaikams. 

 

 

 

 

Atliktų vaiko darbų 

analizė, vertinimas, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas tėvams. 

 

Ilgalaikių užduočių 

parengimas ir 

pateikimas. Pateikimo  

forma: el. laiškas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“  

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 

V-43 

 

 

UGDYMO  NUOTOLINIU BŪDU VEIKLŲ TVARKARAŠTIS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ / ČIAUŠKUČIAI 

2020-03-30 – 2020-04-30  

Laikas  Pirmadienis  Antradienis  Trečiadienis  Ketvirtadienis  Penktadienis  

9.30-10 val.  

 

 

 

 

10.00 -10.20  

val.  

 

 

10.25-10.45 

val. 

Sumanieji edukaciniai 

žaidimai/  aplinkos 

pažinimas ir skaičiai/ 

lavinamieji žaidimai.  

 

Sportinė, žaidybinė 

edukacija  

 

 

Sumanieji edukaciniai 

žaidimai/  aplinkos 

pažinimas ir skaičiai/ 

lavinamieji žaidimai. 

Tęstinės ugdymo veiklos 

pagal mokytojos 

pasiūlymus. 

 

Konferencinė vaizdo 

transliacija.   

Bendravimo/emociniai 

žaidimai.  

 

 

 

 

 

Muzikinių natelių 

edukacija. 

Sumanieji 

edukaciniai/judriosios 

valandėlės/ aktyvūs 

žaidimai. 

  

 

 

 

 

Gmtamokslinė 

edukacija 

,,Ąuginkime kartu‘‘ 

Konferencinė 

vaizdo transliacija.   

Kalbiniai/skaitymo/ 

raidelių edukaciniai 

žaidimai . 

 

 

 

 

Piešimo 

edukaciniai 

žaidimai. 

Loginiai ir vaidmeniniai 

žaidimai visai šeimai. 

 

 

 

 

Ugdymo idėjų 

pasiūlymai šeimai. 

 

Refleksijos, grįžtamojo 

ryšio formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“. 

 

 

 

12.00-13.00 

val.  

Pedagoginė savišvieta Individualių 

užduotėlių  

parengimas. 

Individualių 

užduotėlių  

parengimas. 

Individualių 

užduotėlių  

parengimas. 

Individualių užduotėlių  

parengimas. 

13.30-14.00 

val.  

Pedagoginio švietimo 

edukacijos / konsultacijos 

Individualių 

užduotėlių  

pateikimas. 

Individualių 

užduotėlių  

pateikimas. 

Individualių 

užduotėlių  

pateikimas. 

Pedagoginė savišvieta. 



tėvams pagal atskirus 

susitarimus. 

14.00-15.12  

Val.  

Refleksijos, grįžtamojo 

ryšio formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“.  

Refleksijos, 

grįžtamojo ryšio 

formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“. 

Refleksijos, 

grįžtamojo ryšio 

formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“. 

Refleksijos, 

grįžtamojo ryšio 

formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“. 

Pedagoginio švietimo 

edukacijos / konsultacijos 

tėvams pagal atskirus 

susitarimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“  

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 

V-43 

 

UGDYMO  NUOTOLINIU BŪDU VEIKLŲ TVARKARAŠTIS  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ / ANKSTYVASIS UGDYMAS 

2020-03-30 – 2020-04-30  

Laikas  Pirmadienis  Antradienis  Trečiadienis  Ketvirtadienis  Penktadienis  

9.30-10 val.  Sumanieji edukaciniai 

žaidimai/  aplinkos 

pažinimas ir skaičiai/ 

lavinamieji žaidimai   

Konferencinė vaizdo 

transliacija.   

Bendravimo/emociniai 

žaidimai.  

 

Sumanieji 

edukaciniai/judriosios 

valandėlės/ aktyvūs 

žaidimai 

  

Konferencinė 

vaizdo transliacija.   

Kalbiniai/skaitymo/ 

raidelių edukaciniai 

žaidimai . 

Vaidmeniniai žaidimai 

visai šeimai  

                                                                                   Laisvalaikio pertraukos  

11.45-12. 00 

 

11.00 – 11. 15  

Sportinė, žaidybinė 

edukacija  

  

11.45- 12.00 val.  

Muzikinių natelių 

edukacija  

11.45- 12.00 

Edukacija                   

„ Auginkime kartu“  

 

11.45- 12. 00 

 Piešimo 

edukaciniai 

žaidimai 

Pramogos idėja šeimai 

laisvadieniams  

                                                                                   Laisvalaikio pertraukos 

13.00-13.30 

val.  

Individualių užduotėlių  

parengimas ir pateikimas 

Individualių 

užduotėlių  

parengimas 

Individualių 

užduotėlių  

parengimas 

Individualių 

užduotėlių  

parengimas  

Pedagoginė savišvieta 

13.30-14.00 

val.  

Pedagoginio švietimo 

edukacijos / konsultacijos 

tėvams pagal atskirus 

susitarimus 

Individualių 

užduotėlių  pateikimas 

Individualių 

užduotėlių pateikimas 

Individualių 

užduotėlių  

pateikimas 

Pedagoginio švietimo 

edukacijos / konsultacijos 

tėvams pagal atskirus 

susitarimus 

14.00-15.12  

val.  

Refleksijos, grįžtamojo 

ryšio formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“ . 

Refleksijos, 

grįžtamojo ryšio 

formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“. 

Refleksijos, 

grįžtamojo ryšio 

formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“. 

Refleksijos, 

grįžtamojo ryšio 

formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“. 

Refleksijos, grįžtamojo 

ryšio formavimas el. 

platformoje „ Mūsų 

darželis“. 



 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“  

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 

V-43 

 

UGDYMO  NUOTOLINIU BŪDU VEIKLŲ TVARKARAŠTIS  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ / SMALSUČIAI 

2020-03-30 – 2020-04-30 

 

Laikas Pirmadienis Laikas Antradienis Laikas Trečiadienis Laikas Ketvirtadienis Laikas Penktadienis 

9.30 – 

10.00 

val. 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo sritis: 

inžinerija ir 

programavimas. 

Veiklos formos: 

konferencinė 

vaizdo 

transliacija.   

 

9.30 – 

10.00 

val. 

Ugdymo sritis: 

matematinis 

raštingumas. 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė  

video ugdymo 

valandėlė. 

   

9.30 – 

10.00 

val. 

Ugdymo sritis: 

kalbinis 

raštingumas. 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė  

video ugdymo 

valandėlė. 

  

 

9.30 – 

10.00 

val. 

Ugdymo sritis: 

socialinis - 

emocinis 

ugdymas. 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė  

video ugdymo 

valandėlė. 

 

 

9.30 – 

10.00 

val. 

 Žaidimų ir 

skaitymo diena. 

 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė  

video ugdymo 

valandėlė. 

 

10.25-

10.45 

val. 

 

 

 

 

 

Kūno kultūros 

valandėlė- 

Pajudėkime. 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė/ 

vaizdo žaidimai/ 

vaizdo ugdymo 

valandėlė/ 

10.45 – 

11.05 

val. 

Muzikinio 

ugdymo 

edukacija. 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė 

video  valandėlė. 

Meninio ugdymo 

mokytojas 

(muzika) 

10.45 – 

11.00 

val. 

STEAM  ugdymo 

edukacijos. 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė  

vaizdo 

transliacijos  

valandėlė/vaizdo 

3D užsiėmimai, 

savarankiškos 

užduotėlės, 

10.45 – 

11.00 

val. 

Dailinio ugdymo 

edukacija. 

Veiklos forma : 

mokomoji/teminė  

savarankiškos 

užduotėlės, 

vaizdo meninės 

valandėlės. Kiti 

virtualių 

10.00 – 

10.45 

val. 

Pramoga 

(literatūrinė, 

sportinė, 

muzikinė). 

  

 



savarankiškos 

užduotėlės.  

 

  

 

naudojant 

virtualius 

įrankius ir kiti 

mokytojo 

pasirinkimai. 

Neformalaus 

ugdymo 

mokytojas. 

sprendimų 

įrankiai. 

Meninio ugdymo 

mokytojas (dailė)  

 

 

10.50 – 

11.30 

val. 

Laisvalaikio 

pertrauka 

11.05 – 

12.00 

val. 

Laisvalaikio 

pertrauka 

11.05 – 

11.20 

val. 

Gamtamokslinė 

edukacija 

„ Auginkime 

kartu“ edukacija. 

11.00 – 

12.00 

val. 

Laisvalaikio 

pertrauka 

10.45 – 

12.00 

val. 

Laisvalaikio 

pertrauka 

11.30 – 

12.30 

val. 

 

 

 

 

Individualios 

ugdymo užduotys, 

stiprinančios 

vaikų gebėjimų 

ūgtį pagal atskirus 

susitarimus su 

tėvais.  

12.00 – 

13.00 

val. 

Pedagoginio 

švietimo veiklos 

tėvams.  

 

 Individualios 

ugdymo 

užduotys, 

stiprinančios 

vaikų gebėjimų 

ūgtį pagal 

atskirus 

susitarimus su 

tėvais. 

12.00 – 

13.00 

val.  

Individualios 

ugdymo 

konsultacijos 

vaikams,  tėvams 

pagal atskirus 

susitarimus . 

12.00 – 

13.00 

val. 

Pedagoginio 

švietimo  veiklos 

tėvams. 

13.00 – 

15.12 

val.  

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas ir 

pateikimas.  

 

 

Atliktų darbų 

analizė, 

vertinimas, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas 

tėvams.  

 

13.00 – 

15.00 

val. 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas ir 

pateikimas.  

 

 

Atliktų darbų 

analizė, 

vertinimas, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas 

tėvams. 

 

 

13.00 – 

15.00 

val. 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas ir 

pateikimas.  

 

 

Atliktų darbų 

analizė, 

vertinimas, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas 

tėvams. 

 

13.00 – 

15.00 

val. 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas ir 

pateikimas.  

 

 

Atliktų darbų 

analizė, 

vertinimas, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas 

tėvams. 

 

 

13.00 – 

15.00 

val. 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas ir  

pateikimas.  

 

 

Atliktų darbų 

analizė, 

vertinimas, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas 

tėvams. 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“  

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 

V-43 

 

UGDYMO  NUOTOLINIU BŪDU VEIKLŲ TVARKARAŠTIS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ / KODELČIUKAI 

2020-03-30 – 2020-04-30 

 

Laikas  Pirmadienis  Laikas  Antradienis  Laikas  Trečiadienis  Laikas  Ketvirtadienis  Laikas  Penktadienis  

9.30 -  

10.00 

val.  

Ugdymo 

sritis: 

Kalbinis 

raštingumas.  

 

Veiklos 

formos: 

konferencinė 

vaizdo 

transliacija.  

 

 

9.30 – 

10.00 

val.  

Ugdymo sritis: 

inžinerija ir 

programavimas.  

 

Veikos forma: 

mokomoji / teminė 

video ugdymo 

valandėlė.  

9.30- 

10.00 

val.  

Ugdymo sritis: 

matematinis 

raštingumas. 

 

Veiklos forma: 

mokomoji/temi

nė video 

valandėlė.  

9.30-10.00 

val.  

Ugdymo sritis: 

socialinis – 

emocinis 

ugdymas.  

 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė 

video ugdymo 

valandėlė.  

 

9.30-

10.00 

val.  

Žaidimų ir skaitymo 

diena.  

 

Veiklos forma; 

mokomoji/teminė 

ugdymo valandėlė.   

10.50 -  

11.10 

val.  

Fizinio 

ugdymo 

valandėlė -   

Pajudėkime.  

 

Veiklos 

forma; 

11.05- 

11.20 

val 

Muzikinio ugdymo  

edukacija.  

Veiklos forma:  

Veikos forma: 

mokomoji / teminė 

video ugdymo 

valandėlė. 

 

10.00 –  

10.20 

val.  

Gamtamokslin

ė edukacija:  

 „ Auginkime 

kartu‘‘. 

Projekto 

vadovė.  

 

11.05- 

11.20 val.   
Dailinio ugdymo 

edukacija.  

 

Veiklos forma: 

mokomoji / 

teminė video 

medžiaga, 

savarankiškos 

10.00 –  

10.45  

val.  

  Mokomosios 

medžiagos 

parengimas/ ugdymo 

grupės mokytojai. 

 



mokomoji 

teminė video 

valandėlė/ 

vaizdo ž 

aidimai/ 

savarankiško

s užduotėlės.  

 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas/ 

ugdymo 

grupės 

mokytojai. 

 

 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas/ 

ugdymo grupės 

mokytojai. 

 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas/ 

ugdymo 

grupės 

mokytojai. 

 

 

 

 

 

 

  

užduotėlės, kiti 

virtualių įrankių 

sprendimai.   

 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas/ 

ugdymo grupės 

mokytojai. 

 

11. 10 

– 11.30 

val.  

Laisvalaikio  

pertrauka  

 

11.20 – 

11.40 

val.  

Laisvalaikio  

pertrauka 

10.20-  

10.45 

val. 

 

Laisvalaikio  

pertrauka 
 

11.30-  

12.00 val. 

Laisvalaikio  

pertrauka 

10.50 – 

12.00 

val.  

Laisvalaikio 

pertrauka.  

11.30- 

12. 30 

val.  

Individualios 

užduotys, 

stiprinančios 

vaikų 

gebėjimų ūgtį 

pagal atskirus 

susitarimus 

su tėvais.  

11.40 –  

13.00 

val.  

Pedagoginės 

švietimo 

konsultacijos/ 

pokalbiai/patarimai 

tėvams (globėjams) 

pagal atskirus 

susitarimus. 

  

10.45 –  

11.10  

val.  

STEAM  

ugdymo 

edukacijos.  

 

Veiklos 

forma:mokom

oji/ 

teminė vaizdo 

transliacijos 

valandėlė/ 

vaizdo 3D 

užsiėmimai,  

savarankiškos 

užduotėlės, 

naudojant 

virtualius 

įrankius  bei  

kiti mokytojo 

pasirinkimai.  

 

12.00 -  

12.30  

val.  

 

 

 

12.30 – 

13.15 val. 

Individualios 

užduotys, 

stiprinančios 

vaikų gebėjimų 

ūgtį pagal atskirus 

susitarimus su 

tėvais.  

Vaizdo pokalbiai 

refleksijai pagal 

poreikį. 

 

12.00 – 

13.00 

val.  

Savišvieta 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00- 

15.12 

val.  

Mokomosios 

medžiagos 

pateikimas.  

 

 

Vaikų atliktų 

darbų 

analizė, 

grįžtamojo 

ryšio 

informacijos 

pateikimas.   

 

 

13.00- 

15.12 

val.  

Mokomosios 

medžiagos 

pateikimas.  

 

 

Vaikų atliktų darbų 

analizė, grįžtamojo 

ryšio informacijos 

pateikimas.   

 

 

13.00- 

15.12 

val. 

Mokomosios 

medžiagos  

pateikimas.  

 

 

Vaikų atliktų 

darbų analizė, 

grįžtamojo 

ryšio 

informacijos 

pateikimas.   

 

 

13.15- 

15.12 val.  

Mokomosios 

medžiagos  

pateikimas.  

 

 

 

Vaikų atliktų 

darbų analizė, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas.   

 

 

13.00- 

15.12 

val.  

Mokomosios 

medžiagos  

pateikimas.  

 

 

Vaikų atliktų darbų 

analizė, grįžtamojo 

ryšio informacijos 

pateikimas.   

 



 

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“  

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 

V-43 

 
 

UGDYMO  NUOTOLINIU BŪDU VEIKLŲ TVARKARAŠTIS  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ / ŠYPSENĖLĖS 

2020-03-30 – 2020-04-30 

Laikas  Pirmadienis  Laikas  Antradienis  Laikas  Trečiadienis  Laikas  Ketvirtadienis  Laikas  Penktadienis  

 9.30 -

10.30 

val.  

Ugdymo sritis: 

inžinerija ir 

programavimas.  

 

Veiklos formos: 

konferencinė 

vaizdo 

transliacija, 

teminės 

medžiagos 

pateikimas.  

 

 

9.30 – 

10.30 

val.  

Ugdymo sritis: 

matematinis 

raštingumas.  

 

Veikos forma: 

mokomoji / 

teminė video 

ugdymo 

valandėlė.  

9.30- 10.30 

val.  

Ugdymo sritis: 

kalbinis raštingumas. 

 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė 

video valandėlė.  

9.30-  

10.30 

val.  

Ugdymo sritis: 

socialinis – emocinis 

ugdymas.  

 

Veiklos forma: 

mokomoji/teminė video 

ugdymo valandėlė.  

 

9.30- 

10.30 

val.  

Žaidimų ir 

skaitymo diena.  

 

Veiklos forma; 

mokomoji/teminė 

ugdymo 

valandėlė.   



10.45 -  

11.15 

val.  

Fizinio ugdymo 

valandėlė -   

Pajudėkime.  

 

Veiklos forma; 

mokomoji teminė 

video valandėlė/ 

vaizdo žaidimai/ 

savarankiškos 

užduotėlės.  

 

 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas/ 

gdymo grupės 

mokytoja. 

 

11.25- 

12.00 

val 

Muzikinio 

ugdymo  

edukacija.  

 

Veiklos forma:  

Veikos forma: 

mokomoji / 

teminė video 

ugdymo 

valandėlė. 

  

 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas/ 

ugdymo grupės 

mokytoja 

11.25 –  

11.45 val.  

Gamtamokslinė 

projekto  

 „ Auginkime kartu“ 

edukacija. 

Projekto vadovas. 

 

 

 

 

 

 

 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas/ ugdymo 

grupės mokytoja. 

  

11.25- 

12.00 

val.   

Dailinio ugdymo 

edukacija.  

 

Veiklos forma: 

mokomoji / teminė 

video medžiaga, 

savarankiškos 

užduotėlės, kiti virtualių 

įrankių sprendimai.   

 

Mokomosios medžiagos 

parengimas/ ugdymo 

grupės mokytoja. 

 

11.00 –  

11.35  

val.  

STEAM  ugdymo 

edukacijos.  

 

Veiklos 

forma:mokomoji/ 

teminė vaizdo 

transliacijos 

valandėlė/ vaizdo 

3D užsiėmimai,  

savarankiškos 

užduotėlės, 

naudojant 

virtualius įrankius  

bei  kiti mokytojo 

pasirinkimai. 

 

Mokomosios 

medžiagos 

parengimas/ 

gdymo grupės 

mokytoja. 

11. 20 – 

12.00  

val.  

Laisvalaikio  

pertrauka  

 

12.00 – 

12.30 

val.  

Laisvalaikio  

pertrauka 

11.45 -  

12.00 

 

Laisvalaikio  

pertrauka 

 

11.30-  

12.00  

Laisvalaikio  

pertrauka 

10.50 – 

12. 00  

Laisvalaikio 

pertrauka 

12.00- 

13. 00 

val.  

Individualios 

užduotys, 

stiprinančios 

vaikų gebėjimų 

ūgtį pagal atskirus 

susitarimus su 

tėvais.  

12.30 –  

13.00 

val.  

Pedagoginio 

švietimo veiklos  

tėvams pagal 

atskirą 

susitarimą.   

12.05 –  

13.00  val.  

 

 

 

Individualios užduotys, 

stiprinančios vaikų 

gebėjimų ūgtį pagal 

atskirus susitarimus su 

tėvais. 

 

12.00 -  

13.00  

val.  

Individualios užduotys, 

stiprinančios vaikų 

gebėjimų ūgtį pagal 

atskirus susitarimus su 

tėvais. 

12.00 – 

13.00 

val.  

Savišvieta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 -

14.20 val. 

 

 

 

Vaizdo individualios 

konsultacijos vaikams 

pagal poreikį. 

 

13.00- 

15. 12 

val.  

Mokomosios 

medžiagos 

pateikimas.  

 

 

Vaikų atliktų 

darbų analizė, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas.   

 

 

13.00- 

15.12 

val.  

Mokomosios 

medžiagos  

pateikimas.  

 

 

Vaikų atliktų 

darbų analizė, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas.   

 

 

14.25- 

15.12 val. 

Mokomosios 

medžiagos  

pateikimas.  

 

 

 

Vaikų atliktų darbų 

analizė, grįžtamojo 

ryšio informacijos 

pateikimas.   

 

 

13.00- 

15.12 

val.  

Mokomosios medžiagos 

pateikimas.  

 

 

Vaikų atliktų darbų 

analizė, grįžtamojo ryšio 

informacijos pateikimas.   

 

 

13.00- 

15.12 

val.  

Mokomosios 

medžiagos 

pateikimas.  

 

 

Vaikų atliktų 

darbų analizė, 

grįžtamojo ryšio 

informacijos 

pateikimas.   

 


