
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. balandžio 6 – balandžio 10 d. 

 

1C KLASĖ 

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (balandžio 6 d.) MATEMATIKA 

Fizinis ugdymas 

 

Mankšta ir šokis– 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 šoka pasirinktą 

„Just dance“ šokį Youtube kanale. 

https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=just+dance+2020 

 

Atlikęs mankštą ir šokį mokinys 

įsivertina savo nuotaiką atskirame lape 

(1 priedas) ir parašo, kokį “Just dance”  

šokį pasirinko šokti. Toliau mankšta ir 

šokis atliekami kasdien visą savaitę 

2020-04-06 – 2020-04-10. 

 

Mokytojos „Youtube“ įrašas, „Just 

dance“ „Youtube“ įrašai. Dėl 

neaiškumų rašyti į Tamo, „Messenger“, 

skambinti nurodytu telefonu, 

prisijungti į individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

Iki balandžio 10 d. per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti 1 

nuotrauką, kaip mokinys daro 

mankštą ir nuotaikos fiksavimo 

lentelę bei pratimų įvertinimą. 

Lietuvių kalba 

1. Mano diena. Laikrodis. 

(2 p.) 

Matematikos vadovėlio „Riešutas“ 

mokomoji medžiaga 18-23 psl. 

 pratybų sąsiuvinyje: 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

Iki balandžio 7 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti 

užduočių atliktų pratybų sąsiuvinyje 

https://www.youtube.com/watch?v=vSME6B3_Wqs
https://www.youtube.com/watch?v=vSME6B3_Wqs
https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance+2020
https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance+2020


 

2. Laikas. Para. Saulės ir 

mėnulio darbai.  (1 p.) 

 

3. Laikrodžiai. Kelinta 

valanda? Laikrodukai. 

(1 p.) 

 

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

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

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

Kūrybinė užduotis – pasidaryti 

popierinį laikrodį iš pratybų 

sąsiuvinio viduryje esančio 

ruošinio. 

 Vadovėlio uždavinių 

(21 psl. 4 pratimas) 

sprendimas sąsiuvinyje. 

 9 užduotys iš EDUKA 

banko „Laikas“ .  

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. Kilus klausimams 

rašyti į Tamo, Messenger, skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

ir paprastame sąsiuvinyje 

nuotraukas. Užduotys “EDUKA 

klasėje” turi būti atliktos iki 

balandžio 10 d. 

ANTRADIENIS (balandžio 7 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. Ch ch Choras. (2 p.) 

2. Suskaičiuokim pupeles 

ir išmoktas raideles. (2 

p.) 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 20-23 psl. 

Praktinės užduotys: 

 Pratybų sąsiuvinyje: 

16-17 psl. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pratimai); 

 Rašymo užduotis sąsiuvinyje: 

Parašyti sąsiuvinyje po tris eilutes: 

CH, ch, choras, chalva, šachmatai, 

jachta; chirurgas; 

 Skaitymo užduotis: 

Išmokti skaityti vadovėlio tekstą 

„Choras“ (21 psl.); 

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. Kilus klausimams 

rašyti į Tamo, Messenger, skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

 

Iki balandžio 8 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 

sąsiuvinyje nuotraukas. Skaitymo 

įgūdžiai įtvirtinami ir įvertinami 

2020-04-07 pakartotinės vaizdo 

konferencijos „Zoom“ programėle 

metu 12:00 val. 



TREČIADIENIS (balandžio 8 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. EI ei Mano šeima. 

Laikas šeimoje.(2 p.) 

2. Savarankiško skaitymo 

knygelės pristatymas (2 

p.)  

 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 24-25 psl. 

Praktinės užduotys: 

 Pratybų sąsiuvinyje: 

18 psl. (1, 2 pratimai); 

19 psl. (užduotis “Raidės draugauja“) 

 Skaitymo užduotis: 

Išmokti skaityti vadovėlio tekstus (24-

25 psl.). 

 Išmokti papasakoti apie savo 

šeimą 4 ar daugiau sakinių 

pagal pavyzdį žaliojoje 

juostoje vadovėlio 24 psl. 

 Pristatyti savarankiško 

skaitymo knygelę pagal priedą 

Nr. 2. 

 Skaitmeninės užduotys: 

„Dvibalsiai EI IE“ 

https://learningapps.org/6301651 

 

„Įrašyk E-Ė-IE“ 

https://learningapps.org/view8596066 

 
„Dvibals iai  EI,  IE,  AI,  AU“  

https://learningapps.org/view9687206 

 

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. 11 ir 12 val. 

jungiamasi į papildomas vaizdo 

konferencijas „Zoom“ programėle, 

kurių metu įtvirtinami ir įvertinami 

mokinių skaitymo, pasakojimo 

įgūdžiai, atsakoma į iškilusius 

klausimus. Kilus klausimams rašyti į 

Tamo, Messenger“, skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

Iki balandžio 9 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 

sąsiuvinyje nuotraukas, taip pat 

savarankiško skaitymo knygelės 

pristatymo nuotrauką pagal priedą 

Nr. 2. Skaitmenines užduotis atlikti 

iki 2020-04-09, skaitmeninių 

užduočių atlikimo įrodymai 

nesiunčiami, praktikuojamasi 

individualiai. Skaitymo ir 

pasakojimo įgūdžiai įtvirtinami ir 

įvertinami 2020-04-08 pakartotinių 

vaizdo konferencijų „Zoom“ 

programėle metu 11:00 val. ir 12 val. 

KETVIRTADIENIS (balandžio 9 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. Kokia mano šeima? (1 

p.) 

2. Kada ridename 

margučius? (1 p.) 

Pasaulio pažinimo vadovėlio „Gilė“ 

mokomoji medžiaga 36-37 psl.  

Praktinės užduotys: 

 Pratybų sąsiuvinyje 

21-22 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

27-28 psl.  (1, 2, 3 pratimai). 

 Skaitmeninės užduotys: 

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., 

Iki balandžio 10 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti 

užduočių, atliktų pratybų sąsiuvinyje, 

nuotraukas. Skaitmeninę užduotį 

atlikti iki 2020-04-09, atliktos 

užduoties įrodymai nesiunčiami, 

praktikuojamasi individualiai. 

https://learningapps.org/6301651
https://learningapps.org/view8596066
https://learningapps.org/view9687206


„Surask vienodą paveikslėlį“ 

https://learningapps.org/view1023785

4 

  

trukmė 40 min.  Po vaizdo 

konferencijos mokiniai savarankiškai 

atlieka praktines užduotis. Kilus 

klausimams rašyti į Tamo, Messenger, 

skambinti nurodytu telefonu, 

prisijungti į individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

PENKTADIENIS (balandžio 10 d.) DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 

Dailė ir technologijos 

1. Velykų marginiai. (1 

p.) 

2. Velykų dekoracijos (1 

p.) 

 

Kūrybinei veiklai reikalinga 

informacija pateikiama 3 priede, kuris 

pateikiamas atskiru dokumentu prie 

šio plano. 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos  

užduoties aiškinimo, užduoda 

klausimus mokytojai. Vaizdo 

konferencija organizuojama „Zoom“ 

programėle, pradžia penktadienį, 10:00 

val. 

Iki balandžio 10 d. per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti atlikto 

piešinio, darbelio nuotraukas. 

Nuotolinio mokymo (-si) 

savaitės 

refleksija/konsultacijos 

 Dalyvaudami vaizdo konferencijoje 

penktadienį, 10:30 val., tėvai ir 

mokiniai aptaria savaitės nuotolinio 

mokymo (-si) iššūkius. Konsultacijoms 

naudojamos komunikacijos priemonės: 

„Zoom“, Messenger programėlės, 

Tamo, telefoniniai skambučiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view10237854
https://learningapps.org/view10237854


1 PRIEDAS 

Data 

 

 

 

 

 

Nuotaikos įvertinimas (kaip jautiesi prieš 

mankštą ir po mankštos) 

 

Pasirinktas šokti „Just dance“ šokis 

Prieš mankštą Po mankštos 

Balandžio 6 d.    

Balandžio 7 d.    

Balandžio 8 d.    

Balandžio 9 d.    

Balandžio 10 d.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 PRIEDAS 

KAS KNYGAS SKAITO, TAM GERO DRAUGO NETRŪKSTA. 

Lietuvių liaudies patarlė 

MOKINIO VARDAS, PAVARDĖ  

SKAITOMOS KNYGOS PAVADINIMAS  

KNYGOS AUTORIAUS VARDAS IR PAVARDĖ  

LABIAUSIAI PATIKĘS KNYGOS HEROJUS  

KOKIOS YRA LABIAUSIAI PATIKUSIO HEROJAUS SAVYBĖS? 3 LABIAUSIAI PATIKUSIO HEROJAUS IŠVAIZDOS SAVYBĖS: 

1. 

2. 

3. 

3 LABIAUSIAI PATIKUSIO HEROJAUS CHARAKTERIO  SAVYBĖS: 

1. 

2. 

3 

LABIAUSIAI PATIKUSIO KNYGOS HEROJAUS PIEŠINYS: 

 


