
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. balandžio 27 – balandžio 30 d. 

 

1 B  KLASĖ  

 

 

Pamokos tema 
Mokomoji medžiaga 

Naudojami medžiagos 

perdavimo būdai, 

konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (balandžio 27 d.) 

Lietuvių kalba (1 pam.)  

Kaip auga medis? Amžinas 

ratas. 

Priesagos -el-, -ėl-  

Word dokumentas į el.paštą. 

 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 52  

Užduotis į klasės darbų sąsiuvinį. (atlikti ir 

atsiųsti).  

Medžių gyvenimo trukmė (lentelė): 

https://www.de2.lt/naudinga-

informacija/lentel%C4%97s/4466-

med%C5%BEi%C5%B3-gyvenimo-trukm%C4%97s-

lentel%C4%97 

Įdomiausi Lietuvos medžiai: 

https://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.htm

l?appid=a7fe68f41a01471ba00974b635344985 

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  

Metras. Sudėtis ir atimtis iki 

100. Mano medelis 

 

 

 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 48 – 49 

Žodžiu: Nr. 1 – 6 

Raštu: Nr. 7 arba Nr.8 (pasirinktinai) 

Pratybų sąs.p. 18 (atlikti ir atsiųsti) 

Išmatuok ilgį matavimo rulete: 
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?mod
=13&q=Matai%20ir%20matavimai 

https://www.de2.lt/naudinga-informacija/lentel%C4%97s/4466-med%C5%BEi%C5%B3-gyvenimo-trukm%C4%97s-lentel%C4%97
https://www.de2.lt/naudinga-informacija/lentel%C4%97s/4466-med%C5%BEi%C5%B3-gyvenimo-trukm%C4%97s-lentel%C4%97
https://www.de2.lt/naudinga-informacija/lentel%C4%97s/4466-med%C5%BEi%C5%B3-gyvenimo-trukm%C4%97s-lentel%C4%97
https://www.de2.lt/naudinga-informacija/lentel%C4%97s/4466-med%C5%BEi%C5%B3-gyvenimo-trukm%C4%97s-lentel%C4%97
https://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=a7fe68f41a01471ba00974b635344985
https://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=a7fe68f41a01471ba00974b635344985
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?mod=13&q=Matai%20ir%20matavimai
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?mod=13&q=Matai%20ir%20matavimai


Išmatuok medelio aukštį: 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?pl

ay=36&back=t 

Pasaulio pažinimas 

Kaip sustabdyti akimirką? 

 

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei.  

Gilė II dalis 

V.p. 36 – 37 

Prat.sąs.p. 29 – 30 

Kaip atsiranda tikros nuotraukos? Ką pasakė 

Kakė Makė? 
https://www.youtube.com/watch?v=EvBlRryUg0Y 

 

Fizinis ugdymas  

Judėjimo įgūdžiai. Sporto 

šakos (lengvoji 

atletika).Bėgimas šaudykle 

(3x10m). 

Pratimai prieš bėgimą:  

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

M 

 

 

 

ANTRADIENIS (balandžio 28 d.) 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Kaip auga medis? Kastyčio 

klevas.  

Ką veikia?  - (i)a, -i, -o. Word 

dokumentas į el.paštą. 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 53 

 

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 ir atsiųsti per el.paštą 

ar Messenger.  

Vertinimas kaupiamasis įrašomas 

TAMO dienyne. 

 Matematika 

 

Sudėtis ir atimtis iki 100 

Gamtos senoliai 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis. 

V.p. 50 – 51 

Žodžiu: Nr.1 – 3 

Raštu: Nr. 4 arba Nr.5 (pasirinktinai).  

Prat.p. 19 

KAM ĮDOMU. 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t
https://www.youtube.com/watch?v=EvBlRryUg0Y
https://www.youtube.com/watch?v=wu_VDtRncvM
https://www.youtube.com/watch?v=wu_VDtRncvM


Kiek metų gyvena gyvūnai: 
http://www.ltvirtove.lt/gyvunijos_pasaulis.php?lt=
gyvunu_gyvenimo_trukme&raide=A 

Dailė ir technologijos 

 

Pievų draugai (drugeliai, 

bitės, boružėlės,...) 

 

Pieškite savo malonumui!!! 

Kaip nupiešti drugelį: 

https://www.youtube.com/watch?v=KIHNAl3erkk 

Kaip nupiešti boružę: 

https://www.youtube.com/watch?v=E9fsIVwYvP8 

kaip nupiešti bitę: 

https://www.youtube.com/watch?v=VKiN6rtxgbQ 

TREČIADIENIS (balandžio 29 d.) 

Fizinis ugdymas 

 

Judėjimo įgūdžiai. Sporto 

šakos (lengvoji atletika). 

Bėgimas šaudykle (3x10m). 

 

Lengvoji atletika. Bėgimas (3 bėgimo rūšys): 
https://sites.google.com/site/lengvojiatletikabegi
mas/home/lengvoji-atletika-begimas 

Specialūs bėgimo pratimai: 
https://www.youtube.com/watch?v=m7zWe7jxUa
o&t=78s 

Mankštos Dainelė: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5o
w 

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.  

Atsiskaitymas žodžiu per Messenger. 

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

Matematika 

 

Kartojimas. Riešutėlių 

derlius.  

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 52 – 53 

Žodžiu: Nr. 1 – 6 

Raštu: Nr. 7  

Prat.sąs.p. 20 (atlikti ir atsiųsti) 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Kas kiek gyvena? (Ąžuolas) 

Ką veikė?  

Word dokumentas į el.paštą. 

Lietuvių k. vadovėlis 1 kl.  

Pupa III dalis. 

 V.p. 54 – 55 

Užduotis į klasės darbų sąsiuvinį. (atlikti ir 

atsiųsti).  

Etika 

 

Dovana 

Etikos vadovėlis 1 klasei 

Nendrė 

V.p. 52 – 53 

Apie motinos dieną virtualiame kalendoriuje: 
https://day.lt/sventes/straipsniai/motinos_diena 

http://www.ltvirtove.lt/gyvunijos_pasaulis.php?lt=gyvunu_gyvenimo_trukme&raide=A
http://www.ltvirtove.lt/gyvunijos_pasaulis.php?lt=gyvunu_gyvenimo_trukme&raide=A
https://www.youtube.com/watch?v=KIHNAl3erkk
https://www.youtube.com/watch?v=E9fsIVwYvP8
https://www.youtube.com/watch?v=VKiN6rtxgbQ
https://sites.google.com/site/lengvojiatletikabegimas/home/lengvoji-atletika-begimas
https://sites.google.com/site/lengvojiatletikabegimas/home/lengvoji-atletika-begimas
https://www.youtube.com/watch?v=m7zWe7jxUao&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=m7zWe7jxUao&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://day.lt/sventes/straipsniai/motinos_diena


KAM ĮDOMU. Kaip motinos diena švenčiama 

įvairiose pasaulio šalyse: 

https://www.15min.lt/pasaulis-

kiseneje/naujiena/horizontai/kaip-motinos-

diena-svenciama-ivairiose-pasaulio-valstybese-

640-423706 

  

KETVIRTADIENIS (balandžio 30 d.) 

Matematika 

 

Dviženklių ir vienaženklių 

skaičių sudėtis.  Mano 

savaitgalis.  

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 54 – 55 

Žodžiu: Nr. 1 – 5 

Raštu: Nr. 6 arba 7 (pasirinktinai) 

Prat.sąs.p.  

Dviženklių skaičių sudėtis ir atimtis: 

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

vaikams/matematika.html 

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.) 

 

Kas kiek gyvena?  

Ką veikė?  

Word dokumentas į el.paštą. 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

 V.p. 54 – 55 

Užduotis į klasės darbų sąsiuvinį. (atlikti ir 

atsiųsti).  

Įdomūs faktai apie gyvūnus – PowerPoint 

skaidrės į el.paštą. 

Muzika 

Dovana mamytei.  

 

Muzikos vadovėlis 1 klasei.  

Vieversys    V.p. 74 – 77 

Tau mamyte: 
https://www.youtube.com/watch?v=C0QswWE2ZL
g 

DŽIMBA - Tau, mano Mamyte: 
https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWq
k 

Muzikos garsai. Natos.Karaoke: 

https://www.youtube.com/watch?v=n1r2QomiPg

w 

 

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/horizontai/kaip-motinos-diena-svenciama-ivairiose-pasaulio-valstybese-640-423706
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/horizontai/kaip-motinos-diena-svenciama-ivairiose-pasaulio-valstybese-640-423706
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/horizontai/kaip-motinos-diena-svenciama-ivairiose-pasaulio-valstybese-640-423706
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/horizontai/kaip-motinos-diena-svenciama-ivairiose-pasaulio-valstybese-640-423706
http://www.zaidimai88.lt/zaidimai-vaikams/matematika.html
http://www.zaidimai88.lt/zaidimai-vaikams/matematika.html
https://www.youtube.com/watch?v=C0QswWE2ZLg
https://www.youtube.com/watch?v=C0QswWE2ZLg
https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk
https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk
https://www.youtube.com/watch?v=n1r2QomiPgw
https://www.youtube.com/watch?v=n1r2QomiPgw

