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Panevėžio lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė” priešmokyklinių grupių nuotolinio darbo tvarkaraštis 

Savaitės diena Priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

veikla su vaikais 

Meninio 

ugdymo  

mokytojo 

veikla 

Logopedo veikla 

Pirmadienis 

 

Pažinimo kompetencija 

1 val. 

(sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

0.30 val. 

(asinchroninis) 

el. sistemoje 

„Mūsų 

darželis“** 

Individualios užduotys asinchroniniu 

būdu pasirinktinai nuo 

9.00-17.00 val.*** 

3 val. Veiklos asinchroniniu būdu**   

Antradienis 

 

Komunikavimo 

kompetencija 

1 val. 

(sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

 Individualios užduotys asinchroniniu 

būdu pasirinktinai nuo 

9.00-17.00 val.*** 

3 val. Veiklos asinchroniniu būdu**   

Trečiadienis 

 

Meninė kompetencija 

1 val. 

(sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

0.30 val. 

(asinchroninis) 

el. sistemoje 

„Mūsų 

darželis“** 

Individualios užduotys asinchroniniu 

būdu pasirinktinai nuo 

9.00-17.00 val.*** 

3 val. Veiklos asinchroniniu būdu**   

Ketvirtadienis 

 

Sveikatos kompetencija 

1 val. 

(sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

 Individualio sužduotys asinchroniniu 

būdu pasirinktinai nuo 

9.00-17.00 val.*** 

3 val. Veiklos asinchroniniu būdu**   

Penktadienis 

 

Savarankiškas 

kūrybinis vaikų darbas 

1 val. 

(sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

 Individualios užduotys asinchroniniu 

būdu pasirinktinai nuo 

9.00-17.00 val.*** 

3 val. Veiklos asinchroniniu būdu**   
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*Veiklos laikas nustatomas individualiai susitarus su grupės tėvais. 

**Mokytojos užduotis kelia laisvai pasirinktomis valandomis 9.00-17.00 val. pagal savaitinius planus. 

***Logopedės užduotis vaikams teikia pagal savo planus. 

 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė” ikimokyklinių grupių nuotolinio darbo tvarkaraštis 

 

Savaitės diena Priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

veikla su vaikais 

Meninio 

ugdymo

mokytojo

veikla 

Logopedo veikla 

Pirmadienis 

 

 

0.30 val. 

(sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

Kita veikla asinchroniniu būdu** 

 Individualio sužduotys asinchroniniu būdu pasirinktinai 

nuo 

9.00-17.00 val.*** 

Antradienis 

 

 

0.30 val. 

 (sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

Kita veikla asinchroniniu būdu** 

0.30 val. 

(asinchron

inis) 

el. 

sistemoje 

„Mūsų 

darželis“ 

Individualios užduotys asinchroniniu būdu pasirinktinai 

nuo 

9.00-17.00 val.*** 

Trečiadienis 

 

 

0.30 val. 

 (sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

Kita veikla asinchroniniu būdu** 

 Individualios užduotys asinchroniniu būdu pasirinktinai 

nuo 

9.00-17.00 val.*** 

Ketvirtadienis 

 

 

0.30 val. 

 (sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

Kita veikla asinchroniniu būdu** 

0.30 val. 

(asinchron

inis) 

el. 

sistemoje 

Individualio sužduotys asinchroniniu būdu pasirinktinai 

nuo 

9.00-17.00 val.*** 
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„Mūsų 

darželis“ 

Penktadienis 

 

 

0.30 val. 

 (sinchroninis,  

„Zoom“ platformoje)* 

Kita veikla asinchroniniu būdu** 

 Individualios užduotys asinchroniniu būdu pasirinktinai 

nuo 

9.00-17.00 val.*** 

*Veiklos laikas nustatomas individualiai susitarus su grupės tėvais (neprivalomas). 

**Mokytojos užduotis kelia laisvai pasirinktomis valandomis 9.00-17.00 val. pagal savaitinius planus. 

***Logopedės užduotis vaikams teikia pagal savo planus. 

 

 

 


