
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. balandžio 20 – balandžio 24 d. 

 

1 B  KLASĖ  

 

 

Pamokos tema 
Mokomoji medžiaga 

Naudojami medžiagos 

perdavimo būdai, 

konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (balandžio 20 d.) 

Lietuvių kalba (1 pam.)  

Rytoj bus.  Sakinys.  

(PowerPoint skaidrės – 

Sakinys – į el.paštą) 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p.46 – 47 

Prat.sąs.p. 37 (atlikti ir atsiųsti) 

Medžiaga perduota sichroniniu 

bei 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.  

Vertinimas kaupiamasis įrašomas 

TAMO dienyne. 

Matematika  

Žodinių uždavinių 

sprendimas. 

(PowerPoint į el.paštą)  

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 40 – 41 

Žodžiu: Nr. 1,2,3 

Raštu: Nr.4  (atlikti ir atsiųsti).  

Pasaulio pažinimas 

Kas užaugina giminės medį?  

 

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei.  

Gilė II dalis 

V.p. 30 – 31 

Pratybų sąs.p. 23 – 24 

Giminės medis: 

https://www.facebook.com/tavopavarde/videos/

1844422312444793/ 

Nuo ko pradėti, jei nori sudaryti giminės medį: 

https://www.facebook.com/tavopavarde/videos/

1826257370927954/ 

https://www.facebook.com/tavopavarde/videos/1844422312444793/
https://www.facebook.com/tavopavarde/videos/1844422312444793/
https://www.facebook.com/tavopavarde/videos/1826257370927954/
https://www.facebook.com/tavopavarde/videos/1826257370927954/


Fizinis ugdymas  

 

Judėjimo įgūdžiai. Sporto 

šakos (turizmas).  Kliūčių 

ruožas.  

 

Tėveliams: 

https://www.seimosgidas.lt/lankytinos-vietos/ 

https://www.vle.lt/Straipsnis/turizmas-97399 

Vaikams: 

https://www.pamatyklietuvoje.lt/zemelapis?xm

ax=23.9165&xmin=23.8958&ymax=54.9010&

ymin=54.8917 

ANTRADIENIS (balandžio 21 d.) 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Kai užaugsiu. Sakinys.  

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 48 – 49 

Prat.sąs.p.38 

Medžiaga perduota 

sinchroniniu bei 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.  

Vertinimas kaupiamasis įrašomas 

TAMO dienyne. 

 

Matematika 

 

Dviženklių skaičių sandara. 

Riešutuko kompiuteris. 

(Power Point į el. paštą) 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 42 – 43 

Žodžiu: Nr. 1, 2, 3, 4, 5.  

Raštu: Nr. 6 

Prat.sąs.p. 15 (išspręsti ir atsiųsti) 

Dailė ir technologijos 

 

Pavasaris. Gandrai. (Užduotis 

visai savaitei).  

 

Gandras iš arti: 

https://www.youtube.com/watch?v=ehVQZt5JsGU 

https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-

tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-

norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-

namu.d?id=80618531 

Gandrai, gandrai , ga, ga, ga : 

https://www.youtube.com/watch?v=RP23Vkq7

qKw 

TREČIADIENIS (balandžio 22 d.) 

Fizinis ugdymas 

 

Sporto šakos (lengvoji 

atletika). Šuolis į tolį iš 

vietos.  

Paruošiamieji pratimai šuoliui iš vietos: 

https://www.youtube.com/watch?v=xOlm4ncTGFs 

 

Medžiaga perduota 

sinchroniniu bei asinchroniniu 

būdu. Užduotys pateikiamos 

per TAMO dienyną, EDUKA 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje.  

Nufotografuoti ir atsiųsti per el.paštą 

ar Messenger.  

Atsiskaitymas žodžiu per Messenger. 

https://www.seimosgidas.lt/lankytinos-vietos/
https://www.vle.lt/Straipsnis/turizmas-97399
https://www.pamatyklietuvoje.lt/zemelapis?xmax=23.9165&xmin=23.8958&ymax=54.9010&ymin=54.8917
https://www.pamatyklietuvoje.lt/zemelapis?xmax=23.9165&xmin=23.8958&ymax=54.9010&ymin=54.8917
https://www.pamatyklietuvoje.lt/zemelapis?xmax=23.9165&xmin=23.8958&ymax=54.9010&ymin=54.8917
https://www.youtube.com/watch?v=ehVQZt5JsGU
https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-namu.d?id=80618531
https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-namu.d?id=80618531
https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-namu.d?id=80618531
https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-namu.d?id=80618531
https://www.youtube.com/watch?v=RP23Vkq7qKw
https://www.youtube.com/watch?v=RP23Vkq7qKw
https://www.youtube.com/watch?v=xOlm4ncTGFs


Matematika 

 

Laikas. Sudėtis ir atimtis. 

Akimirkos. 

 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 44 – 45 

Žodžiu: Nr. 1,2,3,4. 

Raštu: Nr. 5 arba Nr.6 (pasirinktinai) 

Prat.sąs.p. 16 (išspręsti ir atsiųsti) 

klasėje. Stringant TAMO - per 

uždarą Facebook grupę. 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Kai užaugsiu. Sakinys.  

Word dokumentas į el. paštą.  

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis. 

V.p. 48 – 49 

Užduotis į klasės darbų sąsiuvinį (atlikti ir 

atsiųsti).  

Etika 

Šeimos pasitarimas 

 

Etikos vadovėlis 1 klasei 

Nendrė 

V.p. 50 – 51 

Perskaityti ir atsakyti į klausimus.  

KETVIRTADIENIS (balandžio 23 d.) 

Matematika 

Atimtis iki 100. Mano 

šeimynėlė. 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 46 – 47  

Žodžiu: Nr. 1, 3, 5, 7.  

Prat.sąs.p. 17 (išspręsti ir atsiųsti) 

Medžiaga perduota 

sinchroniniu bei 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.) 

 

Mažas ir senas. 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 50 - 51  

Prat.sąs.p.39 (atlikti ir atsiųsti).  

Muzika 

 

Sportuoju linksmai 

 

Muzikos vadovėlis 1 klasei.  

Vieversys    V.p. 72 – 73 

Daryk mankštą su muzika: 

https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0&

list=PLWJBNSYnVx9x6h4CneJawcQ_wwqDdL3up 

Sporto dainelė: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0um

M 

Gimtadienio dainelė (pažiūrėk įrašą, pabandyk 

pagroti virtualiu pianinu): 

https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0&list=PLWJBNSYnVx9x6h4CneJawcQ_wwqDdL3up
https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0&list=PLWJBNSYnVx9x6h4CneJawcQ_wwqDdL3up
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM
https://www.youtube.com/watch?v=Z_WKv9k0umM


https://www.youtube.com/watch?v=8UE6gzNuUK

o&feature=youtu.be 

PENKTADIENIS (balandžio 24 d.) 

Lietuvių kalba ( 1 pam.) 

 

Mažas ir senas. Antonimai 

Word dokumentas į el.paštą. 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 50 - 51  

Užduotis į klasės darbų sąsiuvinį. (atlikti ir 

atsiųsti) 

Medžiaga perduota 

sinchroniniu bei 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.  

Atsiskaitymai žodžiu per Messenger. 
Pasaulio pažinimas 

 

Kada pagaliau aš užaugsiu?  

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei.  

Gilė II dalis 

V.p. 32 – 33 

Pratybų sąs.p. 25 – 26  

Žmogaus augimas (išmanieji robotai): 

https://www.youtube.com/watch?v=o2R7xbzPqSY 

Įspūdingi skaičiai apie žmogaus kūną: 

https://www.zmones.lt/naujiena/ispudingi-

skaiciai-apie-musu-kuna.6fda628e-9adf-11e8-9f90-

aa000054c883 

Dailė ir technologijos 

 

Pavasaris. Gandrai. (tęsinys) 

 

Gandras iš arti: 

https://www.youtube.com/watch?v=ehVQZt5JsGU 

https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-

tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-

norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-

namu.d?id=80618531 

Gandrai, gandrai, ga, ga, ga : 

https://www.youtube.com/watch?v=RP23Vkq7

qKw 

Fizinis ugdymas  
 

Sporto šakos (lengvoji 

atletika). Šuolis į tolį iš 

vietos.  

Kontrolinė pamoka (Kiek vaikai nušoka į tolį iš 

vietos?) 

Ryto mankštos kompleksas (kasdien) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8UE6gzNuUKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8UE6gzNuUKo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o2R7xbzPqSY
https://www.zmones.lt/naujiena/ispudingi-skaiciai-apie-musu-kuna.6fda628e-9adf-11e8-9f90-aa000054c883
https://www.zmones.lt/naujiena/ispudingi-skaiciai-apie-musu-kuna.6fda628e-9adf-11e8-9f90-aa000054c883
https://www.zmones.lt/naujiena/ispudingi-skaiciai-apie-musu-kuna.6fda628e-9adf-11e8-9f90-aa000054c883
https://www.youtube.com/watch?v=ehVQZt5JsGU
https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-namu.d?id=80618531
https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-namu.d?id=80618531
https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-namu.d?id=80618531
https://www.delfi.lt/video/laidos/grynas-tv/gandrai-jau-pakeliui-i-lietuva-ka-daryti-jei-norite-kad-jie-isikurtu-salia-jusu-namu.d?id=80618531
https://www.youtube.com/watch?v=RP23Vkq7qKw
https://www.youtube.com/watch?v=RP23Vkq7qKw

