
1B klasės  

Nuotolinio mokymo planas 
2020 m. balandžio 6 d. - balandžio 10 d. 

 

Pamokos tema Mokomoji medžiaga Naudojami medžiagos 

perdavimo būdai, 

konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (balandžio 6 d.) 

Lietuvių kalba 

Dvibalsiai ai, au, ie, uo, ei, ui 

Aš augu. 

V.p. 30 – 31 

Pratybų sąs.p. 22 

Užduotis EDUKA klasėje. 

Mokytojos pateikta užduotis į 

klasės darbų sąsiuvinį.  

Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) 

būdu. Užduotys pateikiamos per 

TAMO dienyną, EDUKA 

klasėje, uždarą Facebook grupę. 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą 9.00 - 14.00 

val. 

Pratybų, EDUKA užduotis iki 

nurodytos datos TAMO dienyne ir 

EDUKA klasėje. Mokytojos 

pateikta užduotis (nufotografuoti ir 

atsiųsti per el. paštą ar Messenger) 

iki tos dienos 22 val. Vertinimas 

kaupiamasis, už savaitės darbus 

įrašomas TAMO dienyne. 

Matematika 

Mėnesiai. Dvylika brolių 

 

V.p. 26 – 27 

Nr. 5, Nr. 6 

Nufotografuoti ir atsiųsti. 

Riešutukų klubas  (tik 

norintiems) 

Užduotis EDUKA klasėje. 

Animacinis filmas „Dvylika 

mėnesių“ - 

EDUKA užduotis iki nurodytos 

datos EDUKA klasėje. V.p. 27,  

Nr. 5, 6 klasės darbų sąsiuvinis. 

(nufotografuoti ir atsiųsti per el. 

paštą ar Messenger) iki tos dienos 

22 val. Vertinimas kaupiamasis, už 

savaitės darbus įrašomas TAMO 

dienyne. 
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https://www.youtube.com/watch

?v=Z4qQ-kZnsa0 

Pasaulio pažinimas  

Kada ridename margučius?   

 

 V.p. 34 – 35  

Prat. sąs. p.  27  - 28   

Kakė Makė ruošiasi Velykoms: 

https://www.youtube.com/watch

?v=aGfgFSYAhlA 

Tiems, kas domisi. Tai įdomu, ar 

žinojai, kad yra Velykų sala? 

Pasiskaityti, pasižiūrėti gali čia: 

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

yk%C5%B3_sala 

Atsiskaitymas iki Balandžio 10 

dienos. 2 būdai:  

1) individualiai per Messenger, bet 

kurią savaitės dieną (kada vaikai 

jau pasiruošę); 

2) arba nufilmuotas trumpas vaiko 

pasakojimas (atsiųsti) 

Fizinis ugdymas 

 Sporto šakos (krepšinis). 

Mokomės varytis krepšinio 

kamuolį tiesia ir vingiuota 

linija. Mankštos pratimų 

kompleksas.  

 Sporto šakos. Krepšinis.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/S%

C4%85ra%C5%A1as:Sporto_%

C5%A1akos#Komandinis_sport

as 

Krepšinio kamuolio varymas: 

https://www.youtube.com/watch

?v=ct62wWzYiT4 

Individualus atsiskaitymas per 

Messenger programėlę arba 

filmuota medžiaga iki balandžio 10 

dienos. Vertinimas kaupiamasis, 

savaitės pabaigoje rašomas TAMO 

dienyne. 

ANTRADIENIS (balandžio 7 d.) 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

F f  Mano fotografijos. 
 

 

 

 

Matematika  

Kartojimas. Riešutėlių derlius. 
 

V.p. 32 – 33 
Prat. sąs. p. 24 
Fotografijos istorija: 
https://www.youtube.com/watch

?v=0AeCDuNh8XQ 
 

 V.p. 28 – 29 
Laikrodis (žaidimas „Pasakyk 

kiek laiko“) 

Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) 

būdu. Užduotys pateikiamos per 

TAMO dienyną, EDUKA 

klasėje, uždarą Facebook grupę. 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą 9.00 - 14.00 

val. 

Pratybų užduotis atlikti iki 

nurodytos datos TAMO dienyne. 

Vertinimas kaupiamasis, už 

savaitės darbus įrašomas TAMO 

dienyne. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4qQ-kZnsa0
https://www.youtube.com/watch?v=Z4qQ-kZnsa0
https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA
https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA
https://lt.wikipedia.org/wiki/Velyk%C5%B3_sala
https://lt.wikipedia.org/wiki/Velyk%C5%B3_sala
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Sporto_%C5%A1akos#Komandinis_sportas
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Sporto_%C5%A1akos#Komandinis_sportas
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Sporto_%C5%A1akos#Komandinis_sportas
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Sporto_%C5%A1akos#Komandinis_sportas
https://www.youtube.com/watch?v=ct62wWzYiT4
https://www.youtube.com/watch?v=ct62wWzYiT4
https://www.youtube.com/watch?v=0AeCDuNh8XQ
https://www.youtube.com/watch?v=0AeCDuNh8XQ
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Dailė ir technologijos 

Velykos. Kiaušinių 

marginimas (užduotis 2 

pamokoms) 

Tekstiniai uždaviniai žodžiu. 
Nr. 9 (raštu)                        

Nufotografuoti ir atsiųsti. 
Riešutukų klubas  (tik 

norintiems) 
 

Užduotis pateikta TAMO 

dienyne ir el. adresu. 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyve

nimas/952661/5-populiariausi-

kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-

vietoje-cia-rasite-viska 
https://prezi.com/adqgpmfx-

epg/marguciu-marginimo-budai/ 

Iki nurodytos datos TAMO 

dienyne. Nufotografuoti ir atsiųsti 

per el. paštą ar Messenger. 
Vertinimas kaupiamasis, savaitės 

pabaigoje įrašomas į TAMO 

dienyną. 
 

 

 

Atsiskaitoma atsiunčiant per 

Messenger piešinio nuotrauką iki 

TAMO dienyne nurodytos datos 

(balandžio 10 d.) 

 

 

TREČIADIENIS (balandžio 8 d.) 

Fizinis ugdymas 

Sporto šakos (krepšinis). 

Mankštos pratimų 

kompleksas.  

 

 

 

Matematika  

Metai. Skaičiavimas iki 100. 

Kalendorius 

 

 

 

Mokomės varyti, perduoti ir 

gaudyti krepšinio kamuolį 

dirbdami poromis. 

Krepšinio kamuolio perdavimas 

ir gaudymas: 

https://www.youtube.com/watch

?v=QO4uM_MBuZ8 

 

V.p. 30 – 31 

Prat. sąs. p. 11 , V.p. 31, Nr. 6 

Nufotografuoti ir atsiųsti. 

 

 

 

Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) 

būdu. Užduotys pateikiamos per 

TAMO dienyną, EDUKA 

klasėje, uždarą Facebook grupę. 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą 9.00 - 14.00 

val. 

Individualus atsiskaitymas per 

Messenger programėlę arba 

filmuota medžiaga iki balandžio 10 

dienos. Vertinimas kaupiamasis, 

savaitės pabaigoje rašomas TAMO 

dienyne. 

 

 

Iki nurodytos datos TAMO 

dienyne. Nufotografuoti ir atsiųsti 

per el. paštą ar Messenger. 

Vertinimas kaupiamasis, savaitės 

pabaigoje įrašomas į TAMO 

dienyną. 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/952661/5-populiariausi-kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-vietoje-cia-rasite-viska
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/952661/5-populiariausi-kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-vietoje-cia-rasite-viska
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/952661/5-populiariausi-kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-vietoje-cia-rasite-viska
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/952661/5-populiariausi-kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-vietoje-cia-rasite-viska
https://prezi.com/adqgpmfx-epg/marguciu-marginimo-budai/
https://prezi.com/adqgpmfx-epg/marguciu-marginimo-budai/
https://www.youtube.com/watch?v=QO4uM_MBuZ8
https://www.youtube.com/watch?v=QO4uM_MBuZ8
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Lietuvių k. (2 pam.) 

F f Filmukai. 

 

 

 

 

 

 

Etika 

Ar aš jau didelis? 

 

 

V.p. 34 – 35  

Prat.sąs.p. 26                               

Animacija: Mergaitė ir delfinai:  

https://www.pasakos.lt/mergaite-

ir-delfinas/ 

 Delfinariumas ir delfinai: 

https://www.youtube.com/watch

?v=_3VwGijwW6o   

 

 Vadovėlis- Nendrė 

44 psl.  (Perskaityti tekstą ir 

atsakyti į pateiktus klausimus) 

Užduotis EDUKA klasėje.   

 

 

 

Atlikti pratybų sąs.p 26 užduotis, 

nufotografuoti ir atsiųsti iki TAMO 

dienyne nurodytos datos.  

 

 

 

 

 

 

Atsiskaitymas (mokytojos 

sudarytas testas) EDUKA klasėje 

iki balandžio 10 d.  

KETVIRTADIENIS (balandžio 9 d.) 

Matematika  

Metų laikai. Apvalių dešimčių 

sudėtis ir atimtis. Laiko ratas. 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

Kur dingsta laikas? 

 

 

 

V.p. 32 – 33    Nr. 1,2,3,4,5 

(žodžiu)  Nr. 6 (raštu).    

Nufotografuoti ir atsiųsti.  

Prat. sąs. p.. 12 

Riešutuko klubas (kas nori).  

Papildomai. Pasimokyk sudėti 

dviženklius skaičius. Dviženklių 

skaičių sudėtis: 

http://www.zaidimai88.lt/zaidim

ai-vaikams/matematika.html 

 V.p. 36 – 37 

Prat.sąs.p. 28 

Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) 

būdu. Užduotys pateikiamos per 

TAMO dienyną, EDUKA 

klasėje, uždarą Facebook grupę. 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą 9.00 - 14.00 

val. 

 

Iki nurodytos datos TAMO 

dienyne. Nufotografuoti ir atsiųsti 

per el. paštą ar Messenger. 

Vertinimas kaupiamasis, savaitės 

pabaigoje įrašomas į TAMO 

dienyną. 

 

 

 

 

Atlikti pratybų sąs. p. 28 užduotis, 

nufotografuoti ir atsiųsti iki TAMO 

dienyne nurodytos datos. 

https://www.pasakos.lt/mergaite-ir-delfinas/
https://www.pasakos.lt/mergaite-ir-delfinas/
https://www.youtube.com/watch?v=_3VwGijwW6o
https://www.youtube.com/watch?v=_3VwGijwW6o
http://www.zaidimai88.lt/zaidimai-vaikams/matematika.html
http://www.zaidimai88.lt/zaidimai-vaikams/matematika.html
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Muzika 

Pavasario šaukliai. Sol mi 

Anatolijus Vivaldis. 

Lietuvių l. daina „Garnys“. 

 

 

 

Kompiuteris ir sveikata: 

https://dachasit.wordpress.com/t

ema-kompiuteris-ir-sveikata/ 

 

V.p. 66 – 67  

Antonijus Vivaldis: 

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

onijus_Vivaldis 

Lietuvių l. daina „Garnys“: 

https://www.youtube.com/watch

?v=91qDdL_-RCo 

Paukščių balsai 1 dalis: 

https://www.youtube.com/watch

?v=KYVy-DTN488 

Kam įdomu! Papildomai:  

Lietuvoje įsibėgėja pavasaris – 

pamatykite, kokie paukščiai jau 

parskrido į mūsų šalį: 

https://www.youtube.com/watch

?v=rsPorRwqQs8 

Tai įdomu. 5 juokingiausi 

paukščių balsai pasaulyje: 

https://www.youtube.com/watch

?v=Y5x1AbQ1OKs 

Vertinimas kaupiamasis, savaitės 

pabaigoje įrašomas į TAMO 

dienyną. 

 

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną. 

Atsiskaitymas individualiai (gyvai) 

per Messenger arba filmuota 

medžiaga iki TAMO dienyne 

nurodytos datos.  

PENKTADIENIS (balandžio 10 d.) 

Lietuvių kalba  

Velykų istorija. 

 

 

 

V.p. 84 – 85 

Prat. p. 24 

Pateikta PowerPoint medžiaga 

per TAMO dienyną 

                                                 

Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) 

būdu. Užduotys pateikiamos per 

TAMO dienyną, EDUKA 

klasėje, uždarą Facebook grupę. 

Atlikti pratybų sąs. p. 24 užduotis, 

nufotografuoti ir atsiųsti iki TAMO 

dienyne nurodytos datos. 

https://dachasit.wordpress.com/tema-kompiuteris-ir-sveikata/
https://dachasit.wordpress.com/tema-kompiuteris-ir-sveikata/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antonijus_Vivaldis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antonijus_Vivaldis
https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo
https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-DTN488
https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-DTN488
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8
https://www.youtube.com/watch?v=rsPorRwqQs8
https://www.youtube.com/watch?v=Y5x1AbQ1OKs
https://www.youtube.com/watch?v=Y5x1AbQ1OKs
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Pasaulio pažinimas 

Ką reiškia posakis „Kas per 

daug, tas nesveika“? 

 

 

 

 

 

Fizinis ugdymas 

Judėjimo įgūdžiai. Judėjimo 

būdų įvairovė. 

 

 

 

Dailė ir technologijos 

Velykos. Kiaušinių 

marginimas (darbo 

užbaigimas ir pateikimas) 

 

 

 

 

 V.p. 38 – 39 

Užduotys EDUKA ir pratybų 

sąsiuvinyje.  

Pažiūrėk filmą ir atsakyk, kodėl 

šiam filmui tinka posakis „Kas 

per daug, tas nesveika“?  

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

naQy2Ho3rBM 
 

 Pašokti Zumba vaikams: 

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

iKeatJK181Q 
 

 

Užduotis pateikta TAMO 

dienyne ir el. adresu. 

https://www.tv3.lt/naujiena/gyve

nimas/952661/5-populiariausi-

kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-

vietoje-cia-rasite-viska 
 

https://prezi.com/adqgpmfx-

epg/marguciu-marginimo-budai/ 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą 9.00 - 14.00 

val. 

Vertinimas kaupiamasis, savaitės 

pabaigoje įrašomas į TAMO 

dienyną. 

 

 

 

 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir Eduka klasėje. Nufotografuoti 

atliktas pratybų užduotis ir atsiųsti. 

Vertinimas kaupiamasis, vėliau, 

savaitės pabaigoje, įrašomas į 

TAMO dienyną. 

 

 

Individualus atsiskaitymas -Vaikų 

šokis - per Messenger programėlę 

arba filmuota medžiaga iki 

balandžio 10 dienos. Vertinimas 

kaupiamasis, savaitės pabaigoje 

rašomas TAMO dienyne. 

 

Atsiskaitoma atsiunčiant per 

Messenger piešinio nuotrauką iki 

TAMO  dienyne nurodytos datos 

(balandžio 10 d.) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rBM
https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rBM
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/952661/5-populiariausi-kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-vietoje-cia-rasite-viska
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/952661/5-populiariausi-kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-vietoje-cia-rasite-viska
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/952661/5-populiariausi-kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-vietoje-cia-rasite-viska
https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/952661/5-populiariausi-kiausiniu-dazymo-budai-vienoje-vietoje-cia-rasite-viska
https://prezi.com/adqgpmfx-epg/marguciu-marginimo-budai/
https://prezi.com/adqgpmfx-epg/marguciu-marginimo-budai/

