
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

 

1C KLASĖ 

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

ANTRADIENIS (balandžio 14 d.) LIETUVIŲ KALBA / FIZINIS UGDYMAS 

Fizinis ugdymas 

 

Šokis ir „Raidžių mankšta“ – 

puiki dienos pradžia. 

https://youtu.be/N1jesHxHmyM 

 

Žiūrėdami video pagal nuorodą, 

atlieka šokį. Pagal pavyzdį 2 priede 

atlieka „Raidžių mankštą“. 

Atlikęs mankštą ir šokį mokinys 

įsivertina savo nuotaiką atskirame lape 

(1 priedas) ir parašo, kokias raides 

mankštos metu pavyko pavaizduoti. 

Mankšta ir šokis atliekami kasdien visą 

savaitę. 

„Just dance“ įrašas ir „Raidžių 

mankštos“ schema – pavyzdys. Dėl 

neaiškumų rašyti į Tamo, Messenger, 

skambinti nurodytu telefonu, 

prisijungti į individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

Iki balandžio 17 d. per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti 1 

nuotrauką, kaip mokinys daro 

mankštą ir nuotaikos fiksavimo 

lentelę bei pratimų įvertinimą. 

1. Dz dz Dziedukas drožia 

Dzievulį. (2 p.) 

2. Ui ui Dėkui. (2 p.) 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 26-29 psl. 

 Pratybų sąsiuvinyje: 

20 psl. (1, 2, 3, 4 pratimai);  

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

 Rašymo užduotis sąsiuvinyje 

Iš vadovėlio tekstų „Dėkui“ 28 psl. ir 

„Kiškio pyragas“ 29 psl. išrinkti 

žodžius, kuriuose yra dvibalsis „ui“ ir 

juos perrašyti į sąsiuvinį. Išrinktuose ir 

perrašytuose žodžiuose apibraukti 

dvibalsį „ui“.  

 Skaitymo užduotis 

Išmokti skaityti vadovėlio tekstą 

„Dziedukas drožia Dzievulį“ 26 psl. 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorinės dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia 2020-04-14 10:00 val., trukmė 

40 min. Po vaizdo konferencijos 

mokiniai savarankiškai atlieka 

praktines užduotis. 11:00 val. 

jungiamasi į papildomą vaizdo 

konferenciją „Zoom“ programėle, 

kurios metu įtvirtinami ir įvertinami 

mokinių skaitymo įgūdžiai, atsakoma į 

iškilusius klausimus. Kilus klausimams 

Iki balandžio 15 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 

sąsiuvinyje nuotraukas. Skaitymo 

įgūdžiai įtvirtinami ir įvertinami 

2020-04-14 pakartotinės vaizdo 

konferencijos „Zoom“ programėle 

metu 11:00 val. Skaitmenines 

užduotis „EDUKA klasėje“ atlikti iki 

2018-04-17. 

https://youtu.be/N1jesHxHmyM


 Išmokti papasakoti, ką moka 

tavo senelis? 

 Skaitmeninė užduotis 

„Dvibalsis ui“ „EDUKA 

klasėje“. 

rašyti į Tamo, Messenger, skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

TREČIADIENIS (balandžio 15 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. ai, au, ie, uo, ei, ui. Aš 

augu.(2 p.) 

2. Velykų istorija (2 p.) 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 30-33 psl. 

 Pratybų sąsiuvinyje: 

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

24 psl. (1, 2 pratimai). 

 Rašymo užduotis sąsiuvinyje 

Sugalvoti ir parašyti po žodį su 

dvibalsiais ai, au, ie, uo, ei, ui. 

 Skaitymo užduotis 

Išmokti skaityti vadovėlio tekstą (32-

33 psl.). 

 Skaitmeninė užduotis 

„Dvibalsiai ai, ei, ui“ 

„EDUKA klasėje“. 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorinės dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia 2020-04-15 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 16 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 

sąsiuvinyje nuotraukas. Skaitmeninę 

užduotį „EDUKA klasėje“ atlikti iki 

2020-04-17. Skaitymo ir pasakojimo 

įgūdžiai įtvirtinami ir įvertinami 

2020-04-15 pakartotinių vaizdo 

konferencijų „Zoom“ programėle 

metu 11:00 val. ir 12 val. 

KETVIRTADIENIS (balandžio 16 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. Kas užaugina giminės 

medį? (1 p.) 

2. Kada pagaliau aš 

užaugsiu? (1 p.) 

Pasaulio pažinimo vadovėlio „Gilė“ 

mokomoji medžiaga 46-47 psl. ir 16-17 

psl. 

 Pratybų sąsiuvinyje 

23-24 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

25-26 psl. (1, 2, 3 pratimai). 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorinės dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia 2020-04-16 10:00 val., trukmė 

Iki balandžio 17 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti 

užduočių, atliktų pratybų sąsiuvinyje, 

nuotraukas. 



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 17 d.) DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS / MATEMATIKA 

Dailė ir technologijos 

1. Pavasario pranašai. (2 

p.) 

Kūrybinės veiklos užduotys 

paaiškinamos, pavyzdžiai 

demonstruojami vaizdo konferencijos 

metu. 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos  

užduoties aiškinimo, užduoda 

klausimus mokytojai. Vaizdo 

konferencija organizuojama „Zoom“ 

programėle, pradžia 2020-04-17 10:00 

val. 

Iki balandžio 17 d. per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti atlikto 

piešinio nuotraukas. 

Matematika 

1. Skaičiavimas iki 100. 

(1 p.) 

2. Eurai ir euro centai. (1 

p.) 

3. Keliais daugiau arba 

mažiau? Velykė. Per 

Velykų atostogas. (2 p.) 

Matematikos pratybų sąsiuvinio 

„Riešutas“ užduotys: 

11 psl. (1, 2, 3, 4 pratimai); 

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

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

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorinės dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia 2020-04-17 10:15 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. 

Iki balandžio 17 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

užduočių nuotraukas. 

 

  



1 PRIEDAS 

Data 

 

 

 

 

 

Nuotaikos įvertinimas (kaip jautiesi prieš 

mankštą ir po mankštos) 

 

Kokias raides atliekant mankštą pavyko pavaizduoti? 

Prieš mankštą Po mankštos 

Balandžio 14 d.    

Balandžio 15 d.    

Balandžio 16 d.    

Balandžio 17 d.    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 PRIEDAS 

 


