
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

 

1B KLASĖ 

 

ANTRADIENIS (balandžio 14 d.) 

Pamokos tema Mokomoji medžiaga 

Naudojami medžiagos 

perdavimo būdai, 

konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

Abėcėlė. 

Lietuvių k. vadovėlis 1 kl. 

Pupa III dalis. 

V. p. 38 – 39 

Prat. sąs. p. 32 

Word dokumentas – Mokėk taisyklingai 

įvardinti raides. 

Medžiaga perduota 

asinchroniniu būdu. Užduotys 

pateikiamos per TAMO 

dienyną, EDUKA klasėje. 

Stringant TAMO – per uždarą 

Facebook grupę. 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje. 

Nufotografuoti ir atsiųsti per el. paštą 

ar Messenger. 

ATSISKAITYMAS visai savaitei – 

pasakyti abėcėlę mintinai. 

Vertinimas įrašomas TAMO 

dienyne. 

Matematika 

Eurai ir centai. 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis. 

V. p. 34 – 35 

Žodžiu: Nr. 1, 2, 3 (senas vadovėlis, vietoj 

litas, galima pataisyti euras ir viskas tinka) 

Raštu: Nr. 4 (išspręsti ir atsiųsti). 

Riešutuko klubas (kas nori). 

Apie eurą vaikams (kam sunku): 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Euras 

Eurų monetos: https://www.lb.lt/lt/euru-

monetos 

Eurų banknotai: 

https://www.bankai.lt/valiutos/banknotai/eur 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje. 

Nufotografuoti ir atsiųsti per el. paštą 

ar Messenger. 

Atsiskaitymas žodžiu per Messenger. 

Vertinimas – kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Dailė ir technologijos 

Mano šeimos nuotrauka 

Piešinys pasirinkta technika. Iki nurodytos datos TAMO dienyne. 

Užduotis savaitei (2 pamokoms).  

Nupaveiksluoti piešinį ir atsiųsti. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Euras
https://www.lb.lt/lt/euru-monetos
https://www.lb.lt/lt/euru-monetos
https://www.bankai.lt/valiutos/banknotai/eur


TREČIADIENIS (balandžio 15 d.) 

Fizinis ugdymas 

Sporto šakos (judrieji 

žaidimai). Judėjimo būdų 

įvairovė. 

Judrieji žaidimai visai šeimai: 

Skepetaitė, Žiogelis, Vištas 

gaudyti. 

Straipsnis. Sveikatą stiprinantys judėjimo 

būdai: 

http://www.vlmedicina.lt/lt/kokie-yra-sveikata-

stiprinantys-judejimo-budai 

Mankštos dainelė vaikams: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-

Dx7TKI  arba 

https://www.youtube.com/watch?v=oUYSYLC

1UIA 

Medžiaga perduota 

asinchroniniu būdu. Užduotys 

pateikiamos per TAMO 

dienyną, EDUKA klasėje. 

Stringant TAMO – per uždarą 

Facebook grupę. 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne. 

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Matematika 

Keliais daugiau arba mažiau? 

Velykų bobutė. 

Matematikos vadovėlis 1 kl. 

Riešutas III dalis.  

V. p. 36 – 37 

Žodžiu: Nr. 1, 2, 3, 4. 

Raštu: Nr. 5 (išspręsti ir atsiųsti) 

Prat. sąs. p. 13 (išspręsti ir atsiųsti) 

Riešutuko klubas (norintiems) 

Apvalių dešimčių sudėtis ir atimtis (žaidimas): 

https://learningapps.org/3397280 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje. 

Nufotografuoti ir atsiųsti per el. paštą 

ar Messenger. 

Atsiskaitymas žodžiu per Messenger. 

Vertinimas – kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

Abėcėlė. Kitokios abėcėlės. 

Lietuvių k. vadovėlis 1 kl. 

Pupa III dalis. 

V. p. 38 – 39 

Prat. sąs. p. 33 

Word dokumentas „Kitokios abėcėlės“ (rusų, 

anglų, graikų, ispanų, Morzės, Brailio) 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje. 

Nufotografuoti atliktas pratybų 

užduotis ir atsiųsti. 

Vertinimas – kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Etika 

Galiu būti savarankiškas 

Etikos vadovėlis 1 klasei 

Nendrė 

V. p. 48 – 49 

Paaiškinti, kodėl svarbus bendravimas ir 

buvimas kartu šeimoje? 

Apibūdinti, kas sieja šeimos narius. 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne. 

Kaupiamasis, vėliau įrašomas 

TAMO dienyne.  

http://www.vlmedicina.lt/lt/kokie-yra-sveikata-stiprinantys-judejimo-budai
http://www.vlmedicina.lt/lt/kokie-yra-sveikata-stiprinantys-judejimo-budai
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=oUYSYLC1UIA
https://www.youtube.com/watch?v=oUYSYLC1UIA
https://learningapps.org/3397280


Aš, mano šeima ir Lietuvos istorija: 

https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJv

Dk-c 

KETVIRTADIENIS (balandžio 16 d.) 

Matematika 

Keliais daugiau arba mažiau? 

Kai būnu vienas. 

Matematikos vadovėlis 1 kl. 

Riešutas III dalis. 

V. p. 38 – 39 

Žodžiu: Nr. 1, 2, 3, 4, 5. 

Raštu: Nr. 6 (išspręsti ir atsiųsti) 

Prat. sąs. p. 14 (išspręsti ir atsiųsti) 

Dviženklių skaičių sudėtis ir atimtis 

http://www.zaidimai88.lt/zaidimai-

vaikams/matematika.html 

Medžiaga perduota 

asinchroniniu būdu. Užduotys 

pateikiamos per TAMO 

dienyną, EDUKA klasėje. 

Stringant TAMO – per uždarą 

Facebook grupę. 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje. 

Nufotografuoti atliktas pratybų 

užduotis ir atsiųsti. 

Vertinimas – kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

Šiandien yra 

Dvibalsių kartojimas. 

Lietuvių k. vadovėlis 1 kl.  

Pupa III dalis. 

V. p. 42 – 43 

Prat. sąs. p. 36 – 37 (atlikti ir atsiųsti) 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje. 

Nufotografuoti atliktas pratybų 

užduotis ir atsiųsti. 

Vertinimas – kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Muzika 

Vaivorykštės spalvos 

 

Neringa Lapinskienė. 

„Vaivorykštė“ 

Muzikos vadovėlis 1 klasei. 

Vieversys 

V. p. psl. 70 – 71 

Vaivorykštės spalvos: 

https://www.youtube.com/watch?v=45Q5xt-

rKiE 

Spalvų muzika: 

https://www.youtube.com/watch?v=UjCSW1Z

RzhA 

Vertinimas – kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

 

Atsiskaitymas individualiai (gyvai) 

per Messenger arba filmuota 

medžiaga. 

PENKTADIENIS (balandžio 17 d.) 

Lietuvių kalba (1 pam.) 

Vakar buvo 

Lietuvių k. vadovėlis 1 kl. 

Pupa III dalis. 

Medžiaga perduota 

asinchroniniu būdu. Užduotys 

pateikiamos per TAMO 

dienyną, EDUKA klasėje. 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje.  

Nufotografuoti atliktas pratybų 

užduotis ir atsiųsti. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
http://www.zaidimai88.lt/zaidimai-vaikams/matematika.html
http://www.zaidimai88.lt/zaidimai-vaikams/matematika.html
https://www.youtube.com/watch?v=45Q5xt-rKiE
https://www.youtube.com/watch?v=45Q5xt-rKiE
https://www.youtube.com/watch?v=UjCSW1ZRzhA
https://www.youtube.com/watch?v=UjCSW1ZRzhA


V. p. 44 – 45 

Dvibalsių kartojimas. Užduotis į klasės darbų 

sąsiuvinį (atlikti ir atsiųsti). 

Stringant TAMO – per uždarą 

Facebook grupę. 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Vertinimas – kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Atsiskaitymai žodžiu per Messenger. 

Pasaulio pažinimas 

Kokia mano šeima? 

Gyvenimas šeimoje. 

(PowerPoint į gmail) 

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei. 

Gilė II dalis 

V. p. 26 – 27 

Prat. p. 21 – 22 

Aš, mano šeima ir Lietuvos istorija: 

https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJv

Dk-c 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje. 

Nufotografuoti atliktas pratybų 

užduotis ir atsiųsti. 

Vertinimas – kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Dailė ir technologijos 

Mano šeimos nuotrauka 

Piešinys pasirinkta technika. Iki nurodytos datos TAMO dienyne. 

Užbaigtą piešinį nupaveiksluoti ir 

atsiųsti per el. paštą arba Messenger. 

Fizinis ugdymas  

Judėjimo įgūdžiai. Kliūčių 

ruožas 

Zumba Kids Vilniuje: 

https://www.youtube.com/watch?v=LrX63F6K

ebo 

Skautų kliūčių ruožas: 

https://www.youtube.com/watch?v=5MNQNfP

w2c4 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne. 

Vertinimas – kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Ryto mankštos kompleksas (kasdien) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=LKVXHJvDk-c
https://www.youtube.com/watch?v=LrX63F6Kebo
https://www.youtube.com/watch?v=LrX63F6Kebo
https://www.youtube.com/watch?v=5MNQNfPw2c4
https://www.youtube.com/watch?v=5MNQNfPw2c4

