
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU, PRIEMONIŲ PLANAS  

NUO 2020-03-30 IKI 2020-04-30 

 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių 

planas sudarytas, vadovaujantis lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo programa 

„Žibutės žiedlapėliai“, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir 

jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymu 2019 m. birželio 17 d. Nr. VĮ-154(22.1.7), direktoriaus 

įsakymu 2019-06-19 Nr. V-83; „Priešmokyklinio ugdymo planu 2019-2020 m.m.“, suderintu su 

Panevėžio miesto savivaldybės, švietimo ir jaunimo reikalų skyriumi, patvirtintu direktoriaus 

įsakymu 2019-09-02 Nr. V-105.  

Ankstyvojo amžiaus, pirmosios jaunesniosios grupių ugdytiniams viena tema visam 

mėnesiui.  

Data Tema Amžiaus grupės Savaitės dienos Ugdymo(si) 

sritys 

2020-03-30 – 

2020-04-30 

„Kelkis, kelkis, 

žemele“ 

Ankstyvojo 

amžiaus 

„Boružėlių“, 

pirmoji 

jaunesnioji 

„Zuikio 

Bumbulio“ 

Pirmadienis 

Antradienis  

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

Kalbos  

Pažinimo 

Meninė 

Sveikatos  

Socialinė  

 

Tikslai: stebės, bendraus ir pažins pasaulį; suvoks kalbos prasmę; ugdysis sakytinę kalbą.  

Kalbos sritis:  

 eilėraščių mokymas(is); 

 pasakų sekimas, inscenizavimas; 

 raidelių piešimas, kt. pagal pateiktą temą; 

 mįslės, patarlės, vaizdingi posakiai ir kt.; 

 žaidinimai, pirštukų žaidimai, greitakalbės; 

 knygelių vartymas, pasveikslėlių aptarimas; 

 kikavimai, mylavimai, naudojant garsažodžius ir kt. 

Tikslai: domėsis savimi ir aplinkiniu pasauliu; atras ir perims įvairius pasaulio pažinimo būdus; 

domėsis ir tyrinės aplinką, veiks savarankiškai; stebės vaizdinius apie aplinkos daiktus bei reiškinius, 

domėsis augalais ir gyvūnais, jų priežiūra, ugdysis estetinį gamtos suvokimą; manipuliuos, žais su 

įvairiais žaislais: didaktiniais, statybinėmis detalėmis, siužetiniais; patirs judėjimo poreikį, aktyviai 

judės. 

 



Pažinimo sritis: 

 stebėjimai pagal temą; 

 eksperimentai; 

 tyrinėjimai; 

 skaičiavimas; 

 geometrinių figūrų aptarimas; 

 spalvų pažinimas, kt. 

Tikslai: išreikš save linijų, spalvų, formų vaizdais, laisvais judesiais palaikant spontanišką meninę 

raišką; susipažins su piešimo, tapymo priemonėmis, lipdymo medžiagomis; stebės, tyrinės, 

eksperimentuos; klausysis muzikos; muzikuos, šoks, dainuos trumpas, nesudėtingas, pasikartojančio 

teksto daineles, niūniuos, kalbės vieno aukščio tonu atskirtus garsus, žodžius.  

Meninė sritis: 

 štampavimas, aplikavimas, lipdyba iš miltų, tapyba ant įvairių paviršių; 

 vaidmeniniai – siužetiniai žaidimai; 

 muzikos kūrinių klausymas, grojimas, ritminiai pratimai; 

 ugdytinių apsilankymas virtualiose parodose; 

 eksperimentai su spalvomis, kt. 

Tikslai: tenkins judėjimo poreikį, stiprins fizinę ir psichinę sveikatą, palaikys fizinį aktyvumą; įgys 

pagrindinius judėjimo įgūdžius: eis, bėgs, šokinės, išlaikys pusiausvyrą, lips aukštyn, žemyn; ugdysis 

fizines savybes: lankstumą, vikrumą, ištvermę, greitumą, judesių koordinaciją, pusiausvyrą; ugdysis 

smulkiosios motorikos įgūdžius: pirštų, delno, riešo, koordinuotų akių ir rankų judesių; sužinos apie 

sveikatą stiprinančias nuostatas.   

Sveikatos sritis: 

 rytinė mankšta; 

 sveikas maitinimąsis; 

 teminis meniu (pagal šeimos šventes, tradicijas); 

 relaksaciniai žaidimai; 

 judėjimas gryname ore. 

Tikslai: ugdysis veiklos pradmenis; ugdysis savikontrolę; pasitikės savo galimybėmis ir savimi; įgys 

daugiau savarankiškumo; bendraus ir bendradarbiaus su bendraamžiais ir suaugusiais. 

Socialinė sritis: 

 savitvarka, savikontrolė; 

 emocijų žaidimai; 

 sensoriniai žaidimai.  

 

 



Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus grupių ugdytiniams viena tema visam mėnesiui 

išskirstyta dviem potemėm (po dvi savaites).  

Data Tema Amžiaus grupės Savaitės dienos Ugdymo(si) 

sritys 

2020-03-30 – 

2020-04-30 

 

 

 

2020-03-30 – 

2020-04-17 

 

2020-04-20 – 

2020-04-30 

„Kelkis, kelkis, 

žemele“ 

 

 

 

„Rieda, rieda 

margučiai“ 

 

„Pavasaris už 

lango“ 

Ikimokyklinio 

amžiaus 

„Meškiukų“, 

„Nykštukų“, 

„Lašelių“; 

priešmokyklinio 

amžiaus 

„Smagučių“ 

Pirmadienis 

Antradienis  

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

Kalbos  

Pažinimo 

Meninė 

Sveikatos  

Socialinė  

 

Tikslai: įgys įvairią kalbos patirtį; atpažins komunikacijos priemones; klausys, girdės, išklausys; įgys 

kalbinio bendravimo patirtį; domėsis rašytine kalba, kalbos priemonėmis; bendraus pažintinėje 

veikloje.     

Kalbos sritis:  

 eilėraščių mokymas(is); 

 pasakų sekimas, inscenizavimas; 

 raidelių rašymas pagal trafaretą, ornamentavimas, dekoravimas linijom, taškeliais ar kt. pagal 

pateiktą temą; 

 mįslės, patarlės, vaizdingi posakiai ir kt.; 

 žaidinimai, pirštukų žaidimai, greitakalbės; 

 knygelių vartymas, kaitymas, pasveikslėlių aptarimas; 

 kikavimai, mylavimai, naudojant garsažodžius ir kt. 

Tikslai: suvoks save ir vertins „Kas aš?“; perims dorovines vertybes; įgys, plės supratimą apie daiktų 

bei reiškinių įvairovę, daiktų dydį, formą; pažins ir pavadins daiktų spalvą; pastebės paviršiaus 

savybes; atliks kai kurias operacijas su daiktais ir jų grupėmis; įgys supratimą apie kiekį ir skaičių; 

perpras kelintinį skaičiavimą; orientuosis erdvėje, lauke; pastebės ir nusakys gyvūnų požymius; 

atpažins gamtoje ir paveiksluose dažniausiai sutinkamus gyvūnus; pastebės ir nusakys pastebimus 

augalų požymius; atpažins gamtoje ir paveiksluose dažniausiai sutinkamus augalus; supras augalų 

gyvybės ratą; pajus žmogaus ryšį su augalija; stebės, tyrinės negyvosios gamtos objektus ir reiškinius.  

Pažinimo sritis: 

 stebėjimai pagal temą; 

 eksperimentai; 

 tyrinėjimai; 

 skaičiavimas; 

 geometrinių figūrų aptarimas; 



 spalvų pažinimas, kt.; 

 svėrimas, matavimas ir kt.  

Tikslai: pieš, tapys, aplikuos, štampuos, lipdys, konstruos; dramatizuos, atliks pantomimos žaidimus; 

gėrėsis dailės kūriniais; muzikuos.  

Meninė sritis: 

 štampavimas, aplikavimas, lipdyba iš miltų, modelino, plastilino, tapyba ant įvairių 

paviršių; 

 vaidmeniniai – siužetiniai žaidimai; 

 muzikos kūrinių klausymas, grojimas, ritminiai pratimai; 

 ugdytinių apsilankymas virtualiose parodose; 

 eksperimentai su spalvomis, kt. 

Tikslai: ugdysis teigiamą supratimą apie save; suvoks asmeninį saugumą lemenčius veiksmus; pajus 

judesį ir savo kūno galimybes; ugdysis raišką ir saviraišką judesiu; lavins fizines kūno galimybes; 

ugdysis bendravimo, bendradarbiavimo patirtį.  

Sveikatos sritis:  

 rytinė mankšta; 

 sveikas maitinimąsis; 

 teminis meniu (pagal šeimos šventes, tradicijas); 

 relaksaciniai žaidimai; 

 judėjimas gryname ore. 

Tikslai: ugdysis socialinį saugumą; perims tėvų, protėvių vertybes, dorovinio elgesio normas; 

ugdysis pagarbą savo kultūrai, tautinei savimonei; socialiai augs; vertins save teigiamai; suvoks save 

kaip savarankišką asmenybę; suvoks save kaip iniciatyvią ir atsakingą būtybę; domėsis šeima, supras 

šeimos svarbą, draugais, kaimynais, artima bendruomene, ryšiais su žmonėmis, pagalba vieni 

kitiems; pajus, jog turi gimtinę.  

Socialinė sritis: 

 savitvarka, savikontrolė; 

 emocijų žaidimai; 

 sensoriniai žaidimai; 

 šeimos istorijos domėjimas(is), fiksavimas, piešimas ir kt.; 

 pagalbos telefonas.   

 

Direktorė          Loreta Simanavičienė 


