
Vaikų ugdymas namuose karantino metu 

Patyriminis mokymasis žaidžiant  
Negalite eiti į darželį? Laikotės saviizoliacijos? Jaudinatės dėl vaikų ugdymo turinio ir kokybės?  

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Ugdymas namuose taip pat yra proga pagerinti mūsų santykius su vaikais. Laikas kartu nieko nekainuoja ir yra 

smagus. Vaikai jaučiasi mylimi ir saugūs, tokiu būdu parodome jiems, kad jie yra svarbūs.  

 

 

 

 

Dėl ugdymo organizavimo 

namuose 

  ▪ Vaikų ugdymas kelia daug iššūkių, bet kai 

dalinamės atsakomybe – daug lengviau.  

▪ Nuotolinis ugdymas, tai – galimybė išmokti 

naujų dalykų, papildyti įprastą ugdymo 

procesą bei bendradarbiauti visai įstaigos 

bendruomenei (tėvams, vaikams, 

pedagogams ir specialistams). 

Ugdykite vertybes 
  

▪ Svarbu nepamiršti ugdyti ir tų 

įgūdžių, kuriems nereikia virtualios 

ugdymo aplinkos. Tai – fizinis 

aktyvumas, aplinkos pažinimas ir 

kasdieniai įgūdžiai. 

Palaikykite dienos ritmą 

  
▪ Pagal galimybes derinkite 

ugdymo veiklą ir poilsį, žaidimus.  

▪ Svarbu nepamiršti 

pasivaikščiojimo lauke ir dienos 

poilsio.  

Įrenkite ugdymosi erdvę 

  
▪ Sukurkite vaiko veiklos aplinką, artimą 

darželio veiklos aplinkai. Tai padės 

vaikui lengviau adaptuotis grįžus po 

karantino (konkreti vieta ir laikas 

ugdymui). 

▪ Neperkraukite vaiko dideliu kiekiu 

informacijos. Viena diena – viena veikla.  
  

Išlaikykite dėmesį 

  
▪ Mažiesiems sunku ilgai 

koncentruoti dėmesį. Veiklas 

planuokite atsižvelgdami į 

vaiko amžių, gebėjimus bei 

pomėgius. 
Remkitės „MAŽIAU YRA DAUGIAU“ 

principu  

  
▪ Neperkraukite vaiko dienos daugybe 

skirtingų kūrybinių veiklų. 

▪ Skatinkite, kad vaikas užduotis atliktų 

savarankiškai, kūrybingai. Iškilus 

problemai – pats ieškotų sprendimų.  

▪ Atlikę veiklą aptarkite, į(si)vertinkite, 

nepamirškite pasidžiaugti pasiekimais.   

 ▪ Vaikas daug ramesnis ir motyvuotas, kai žino 

kas jo  laukia dienos eigoje. Aptarkite su vaiku 

kitos dienos planą, kurį galite susikurti 

vaizdiškai – tai suteiks žaismingumo ir skatins 

motyvaciją.  

Sudėliokite planą, kokia veikla 

užsiimsite šiandien 
  

Bendradarbiaukite su pedagogais, 

švietimo pagalbos specialistais  

  
▪ Grupės pedagogai pateiks siūlomą temą (planą) 

lopšelio – darželio „Geniukų kalvė“ internetinėje 

svetainėje.  

▪ Užduotėles atlikite pasirinktu laiku savaitės eigoje.  

▪ Atsižvelgdami į poreikį, kartą per savaitę ar dažniau, 

susisiekite su grupės mokytoju sutartu būdu. 

▪ Esant poreikiui, kreipkitės į švietimo pagalbos 

specialistus el. paštais: logopedė 

(viktorija.geniukukalve@gmail.com), psichologė 

(agne.geniukukalve@gmail.com), socialinė 

pedagogė (violeta.geniukukalve.com)   

▪ Pastebėjimus ir komentarus siųskite grupės 

pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams. 

Mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų pasiekimai.  
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