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Vertingi žodžiai...

• Mokytojas gali pakeisti mokytoją, bet mokytojo 
negali pakeisti informacinės technologijos, tačiau 

mokytoją pakeis mokytojas, kuris naudoja IKT 
ugdomojoje veikloje.



Skaitmeniniai ištekliai.
Priemonių aptarimas ir 

demonstravimas
• https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-

mokymo-priemones

• https://airtable.com/shrZEBdloeh3aZ7my/tblhQ2FKa0E
MZyEjs

• https://learningapps.org/index.php?overview&s=&catego
ry=0&tool=

• https://learningapps.org/index.php?s=vaisiai+ir+uogos

• https://wordwall.net/

• https://padlet.com/dashboard#

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones
https://airtable.com/shrZEBdloeh3aZ7my/tblhQ2FKa0EMZyEjs
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://learningapps.org/index.php?s=vaisiai+ir+uogos
https://wordwall.net/
https://padlet.com/dashboard


1. Programa skirta knygelių kūrimui: 

https://www.storyjumper.com/book/search/lang-lt

2. Puslapis  panašus į learning. apps, tik linksmesnis, 

žaismingesnis.

https://www.educandy.com/

3. Komiksų, socialinių istorijų kūrimui, dienotvarkės 

sudarymui, plakatams, skaidrėms, mąstymo žemėlapiams.

https://www.storyboardthat.com/?fbclid=IwAR0qHyOhEB3d

MRx5CtQcr_qd0qYvuLPMgXNv0d6FlXA0aiNizY8q-
UC3YRs

NAUJAUSI EL.PUSLAPIAI

Anglų kalba

https://www.storyjumper.com/book/search/lang-lt
https://www.educandy.com/
https://www.storyboardthat.com/?fbclid=IwAR0qHyOhEB3dMRx5CtQcr_qd0qYvuLPMgXNv0d6FlXA0aiNizY8q-UC3YRs


http://www.ziburelis.lt/
Kviečiame susipažinti su lietuviškomis mokomosiomis 

programėlėmis, skirtomis ikimokykliniam, pradiniam ir 
specialiajam vaikų ugdymui. Sukurtos programėlės jau 
naudojamos daugiau kaip 200-uose Lietuvos mokyklų, 

darželių, logopedinių kabinetų bei per 1000 šeimų namuose. 
Nuotaikingos ir įdomios lavinamosios veiklos atlieka 

konkrečias mokomąsias funkcijas, o kartu skatina mąstyti, 
vertinti, lavina dėmesį ir atmintį, plėtoja kalbą ir žodyną. 

Žaidimo forma pateikiamos užduotys paverčia mokymąsi 
lengvu ir maloniu užsiėmimu. Iš viso yra sukurta 6O lietuviškų 

programų.



DĖMESIO KONCENTRACIJAI

• Netvarkingas kambarys



DĖMESIO KONCENTRACIJAI

• Trūkstamas daiktas



KALBOS UGDYMAS

Programėlės moko taisyklingai ištarti lietuviškus 
žodžius, daiktų, veiksmų, ypatybių pavadinimus. 
plečiamas aktyvusis ir pasyvusis vaiko žodynas.

 Lavinamas taisyklingas tarimas, girdimasis suvokimas ir 
dėmesys, rūšiuoti, grupuoti daiktus,  pakartoti išgirstas 
trumpas frazes, ugdomas kalbos gramatinis 
taisyklingumas. 

Įtvirtinamas gebėjimas skirti painiojamus garsus: 

P-B, S-Š, Š-Ž, L-R, T-D, K-G.



GARSŲ DIFERENCIACIJAI



SUPAŽINDINIMAS SU ABĖCĖLE 
(profesijos ir gyvūnai)



Android programėlės vaikų kalbos 
ugdymui:

Programėlių ieškokite 
čia: https://play.google.com/store/apps/developer?id
=tukas

16 nemokamų lietuvių kalba įgarsintų Android 
programėlių telefonams ir planšetėms. Tai –
įgarsintos audiovizualines kortelės vaikų kalbos 
ugdymui. Programėles sukūrė tėtis savo vaikui ir 
siūlo jas naudoti kaip papildomo ugdymo priemonę.

https://play.google.com/store/apps/developer?id=tukas




www.facebook.com



Šiuo metu svajojame įsigyti  įtraukiajam 

ugdymui skirtų skaitmeninių mokymo 

priemonių ekosistemą, kurią  sudaro virš 3 

tūkst. interaktyvių bei papildomų veiklų. 

Lietuvai adaptuotos „EduSensus“ programos –

„Pasiruošimas mokyklai“, „Žodžių žaidimai“, 
„Logoritmika“ bei „Logo žaidimai“ .



Vertingi  ištekliai internete:

-kalbos ugdymo perlai;

-užduotys ir žaidimai vaikams;

-pedagogiukas;

-tavo vaikas;

-idėjų bankas ankstyvojo ikimokyklinio, priešmokyklinio 
pedagogams;

-SMARTKINDER tv;

-Joniškio kultūros centras(pasakos);

• Mokymosi mokykla(pedagogams)

• Jeigu tektų mokyti(s )namuose ir kt.



Nuotolinio ugdymosi periodu kiekvienas pedagogas ieškojo naujų, 

patrauklių vaikui darbo metodų. Nors yra sukurta pakankamai elektroninių 

priemonių, daug laiko sugaištama jų paieškai. Mūsų, Panevėžio lopšelio-

darželio “Rūta“ komandos tikslas buvo susisteminti ir sudaryti 

skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Raidės ir garsai“, skirtą 4–7 

metų amžiaus vaikų garsinės analizės ir sintezės, kalbos įgūdžiams 

formuoti. 


