
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. kovo 30 – balandžio 3 d. 

 

1C KLASĖ 

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (kovo 30 d.) MATEMATIKA 

Fizinis ugdymas 

 

Mankšta – puiki dienos 

pradžia. 

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

ME6B3_Wqs 

Žiūrėdami video, kuriame mokytoja 

yra nufilmuota atliekanti mankštą, 

mokiniai kartu atlieka mankštos 

pratimus. Atlikdami mankštą, 

pasikartoja žinomus pratimus ir 

mokosi naujų. Po mankštos mokinys 

įsivertina savo nuotaiką atskirame lape 

(priedas 1) ir parašo, koks pratimas 

patiko. Toliau mankšta atliekama 

kasdien visa kitą savaitę 2020-03-30 – 

2020-04-03. 

 

Mokytojos „Youtube“ įrašas. Dėl 

neaiškumų rašyti į Tamo, Messenger“, 

skambinti nurodytu telefonu, 

prisijungti į individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

 

Iki balandžio 3 d. per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti 1 

nuotrauką arba video, kaip mokinys 

daro mankštą ir nuotaikos fiksavimo 

lentelę bei pratimų įvertinimą. 

1. Skaičiaus padidinimas 

(sumažinimas) keliais 

vienetais. 

Garsai gamtoje. 

 

2. Skaičiaus padidinimas 

(sumažinimas) keliais 

vienetais.  

Prie stalo. 

 

Matematikos vadovėlio „Riešutas“ 

mokomoji medžiaga 14-17 psl. 

 pratybų sąsiuvinyje 

6 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

7 psl. (1, 2, 3 pratimai). 

 Vadovėlio uždavinių 

(17 psl. 2, 3, 4, 5 

uždaviniai) sprendimas 

sąsiuvinyje. 

 9 užduotys iš EDUKA 

banko „Skaičiaus 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia pirmadienį, 10:00 val., trukmė 

40 min.  Po vaizdo konferencijos 

mokiniai savarankiškai atlieka 

praktines užduotis. Dėl neaiškumų 

rašyti į Tamo, Messenger, skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

Iki kovo 31 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti 

užduočių atliktų pratybų sąsiuvinyje 

ir paprastame sąsiuvinyje 

nuotraukas. Užduotys “EDUKA 

klasėje” turi būti atliktos iki 

balandžio 2 d. 

https://www.youtube.com/watch?v=vSME6B3_Wqs
https://www.youtube.com/watch?v=vSME6B3_Wqs


padidinimas ir 

sumažinimas“ .  

Užduotys diferencijuojamos ir 

individualizuojamos per 

pranešimo sistemą TAMO ir 

vaizdo konferencijos metu. 

 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

ANTRADIENIS (kovo 31 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. H h Lietuvos himnas. 

h raidė  

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 16-17 psl. 

Praktinės užduotys: 

 Pratybų sąsiuvinyje: 

12-13 psl. (1, 2, 3, 4, 5, 6 pratimai); 

 Rašymo užduotis sąsiuvinyje: 

Nurašyti vadovėlio (16 psl.) tekstą; 

 Skaitymo užduotis: 

Išmokti skaityti vadovėlio tekstus (12-

13 psl.); 

 1 užduotis iš EDUKA banko 

„Lietuvos himnas“ . 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia antradienį ir trečiadienį, 10:00 

val., trukmė 40 min.  Po vaizdo 

konferencijos mokiniai savarankiškai 

atlieka praktines užduotis. 12:00 val. 

jungiamasi į papildomą vaizdo 

konferenciją „Zoom“ programėle, 

kurios metu įtvirtinami ir įvertinami 

mokinių skaitymo įgūdžiai, atsakoma į 

iškilusius klausimus. Dėl neaiškumų 

rašyti į Tamo, Messenger,  skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

Iki balandžio 3 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 

sąsiuvinyje nuotraukas. Skaitymo 

įgūdžiai įtvirtinami ir įvertinami 

2020-03-31 pakartotinės vaizdo 

konferencijos „Zoom“ programėle 

metu 12:00 val. 

TREČIADIENIS (balandžio 1d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. H h Lietuvos herbas. 

H raidė  

 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 18-19 psl. 

Praktinės užduotys: 

 Pratybų sąsiuvinyje: 

14-15 psl. (1, 2, 3, 4, 5, 6 pratimai). 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

Iki balandžio 3 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 

sąsiuvinyje nuotraukas. Atsiųsti 

video, kuriame užfiksuotas mintinai 



 Atmintinai išmokti 

padeklamuoti Vytės Nemunėlio 

eilėraštį „Mano Vytė ir 

trispalvė“; 

 Rašymo užduotys sąsiuvinyje: 

Nurašyti vadovėlio (18 psl.) tekstą; 

 Skaitymo užduotis: 

Išmokti skaityti vadovėlio tekstus (18-

19 psl.). 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia antradienį ir trečiadienį, 10:00 

val., trukmė 40 min.  Po vaizdo 

konferencijos mokiniai savarankiškai 

atlieka praktines užduotis. 11 ir 12 val. 

jungiamasi į papildomas vaizdo 

konferencijas „Zoom“ programėle, 

kurių metu įtvirtinami ir įvertinami 

mokinių skaitymo įgūdžiai, atsakoma į 

iškilusius klausimus. Dėl neaiškumų 

rašyti į Tamo, Messenger“, skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

deklamuojamas eilėraštis per 

programėlę Messenger. Skaitymo 

įgūdžiai įtvirtinami ir įvertinami 

2020-04-01 pakartotinių vaizdo 

konferencijų „Zoom“ programėle 

metu 11:00 val. ir 12 val. 

KETVIRTADIENIS (balandžio 2 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. Ką reiškia žodis 

„Lietuva“?  

2. Kokie Lietuvos 

simboliai?  

Pasaulio pažinimo vadovėlio „Gilė“ 

mokomoji medžiaga 10-13 psl.  

Praktinės užduotys: 

 Pratybų sąsiuvinyje 

17-18 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

19-20 sl. (1, 2, 3, 4 pratimai). 

 9 užduotys iš EDUKA banko 

„Lietuvos simboliai“.  

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia ketvirtadienį, 10:00 val., 

trukmė 40 min.  Po vaizdo 

konferencijos mokiniai savarankiškai 

atlieka praktines užduotis. Dėl 

neaiškumų rašyti į Tamo, Messenger, 

skambinti nurodytu telefonu, 

prisijungti į individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

 

 

 

Iki balandžio 3 d. per TAMO atsiųsti 

užduočių atliktų pratybų sąsiuvinyje 

ir paprastame sąsiuvinyje nuotraukas 

ir atlikti žduotis “EDUKA klasėje”. 



PENKTADIENIS (balandžio 3 d.) DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS / FIZINIS UGDYMAS 

Dailė ir technologijos 

 

Aplankyta gimtosios šalies 

vietovė 

Remiantis asmenine patirtimi 

įvardinama įsimintina, aplankyta 

gimtosios šalies vietovė. Tuomet 

piešiama tai, kas joje labiausiai patiko. 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos  

užduoties aiškinimo, užduoda 

klausimus mokytojai. Vaizdo 

konferencija organizuojama „Zoom“ 

programėle, pradžia penktadienį, 10:00 

val. 

Iki balandžio 3 d. per per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti atlikto 

piešinio nuotrauką 

Nuotolinio mokymo (-si) 

savaitės 

refleksija/konsultacijos 

 Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

tėvai ir mokiniai aptaria savaitės 

nuotolinio mokymo (-si) iššūkius. 

Naudojamos komunikacijos 

priemonės: vaizdo konferencija 

„Zoom“ programėle, Tamo, 

Messenger, telefoniniai skambučiai. 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

Nuotaikos įvertinimas (kaip jautiesi prieš 

mankštą ir po mankštos) 

 

Patikęs pratimas 

Prieš mankštą Po mankštos 

Kovo 30 d.     

Kovo 31 d.    

Balandžio 1 d.    



Balandžio 2 d.    

Balandžio 3 d.     

    

 


