
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. balandžio 14 – balandžio 17d. 

 

4A KLASĖ 

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

ANTRADIENIS ( balandžio 14 d.) 

Lietuvių kalba 

Giunterio Spango „Žmogus už 

borto!“  

Užduotys iš vadovėlio, psl.52-53. 

Perskaityti, tekstą, gebėti atsakyti į 

klausimus per ZOOM pamoką. 

Informacija TAMO dienyne.  

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą, ZOOM. 

Nufotografuoti, atsiųsti į TAMO, 

Messenger. 

 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Lietuvių k.  

Antonimų vartojimas. 

Linksniavimas. 

 

Užduotys iš vadovėlio psl.53. 

1.Žaliame laukelyje į sąsiuvinį. 

2.Išlinksniuoti žodžių junginius: vns. 

ir dgs.-gilus šulinys, drąsi lapė. 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger,ZOOM, el. paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO, kaupiamasis. 

 

Pasaulio pažinimas  
Testas Nr.8. 

Testas raštu. Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, ZOOM, el. paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO, kaupiamasis. 

TREČIADIENIS (balandžio 15 d.) 

Kūno kultūra.   
Mankštos pratimai. 

Youtube įrašas: 

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

DwK3kkFOM&feature=youtu.be&fbc

lid=IwAR2J7t4ym0xivK24vEzQnEQ

BBAq-gJ_g698NPwCk84qlMU-zm5s-

5P7UCgc 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą.  
 

Vaizdo įrašas,  jo aptarimas. 

Lietuvių k.  Gramatikos 

karalystėje. Žargongalviai. 

Užduotys iš vadovėlio psl.54-57.   

Perskaityti, žodžiu atsakyti į 

klausimus. Raštu: 10-11 žargongalvių 

pokalbių pakeisti taisyklinga lietuvių 

kalba ir užrašyti. Ugdomoji veikla 

EMA platformoje. 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu,  per 

Messenger, el.paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 



 

 

Matematika  

Perimetras. Plotas. Pietų 

Amerikos gyvūnai mūsų 

namuose. Laiko skaičiavimas. 

Ugdomoji veikla EMA platformoje. 

Užduotys iš vadovėlio psl.46-49. 

žodžiu, raštu: psl.46.-Nr.2.,psl.49.-

5,6,7. 21.Užduotys iš pratybų psl. 

23,24. 

 

 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu,  per 

Messenger, el. Paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Muzika  

Muzikos pamoka Velykų 

savaitėje.   

Youtube įrašas.  Pasimokyti pasirinktą 

sūpuoklinę dainą, pakartoti natas. 

https://docs.google.com/presentation/d

/1IhFyB-H-fYpBL5FH0BIW-

4frxQGt9K3Je3dT7lD447M/edit?fbcli

d=IwAR0Jh_CcbEzIFZi0aWnAaeflAi

krROLIKQJbyUBauGSDl4XMLSPt

WZMiolI#slide=id.g83628324fd_6_1  

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu,  per 

Messenger, el. paštą. 

 Atsiųstos užduoties vertinimas bus 

rašomas TAMO dienyne. 

 

KETVIRTADIENIS (balandžio 16 d.) 

Lietuvių kalba 

Skaitau, rašau, pagalbos 

neprašau (apibendrinamoji 

pamoka 

 

 

Užduotys iš vadovėlio psl.34-35. 

Ugdomoji veikla EMA platformoje 

 

 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, ZOOM, el. paštą. 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

Tamo, kaupiamasis. Atsiųstų 

užduočių taisymas. 

 

Matematika 

Laiko skaičiavimas. Laiko 

šalyje. Matai ir matavimai. Po 

Šiaurės pašvaiste.  

Ugdomoji veikla EMA platformoje. 

Užduotys iš vadovėlio psl.50- Nr.3,4. 

V.p.51.-Nr.7., V.p.53-Nr.8.(1-7 žodžiu 

per ZOOM). Užduotys iš pratybų psl. 

25-26.  

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, ZOOM, el.paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO. Kaupiamasis vertinimas. 

 

Pasaulio pažinimas 

Apklausa raštu. 

 

 

Apklausa raštu TAMO dienyne. 

Ugdomoji veikla EMA platformoje. 

 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, ZOOM, el. paštą. 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO, kaupiamasis.  

 



Kūno kultūra  

Mankšta šokio ritmu. 

 

 

Mankšta šokio ritmu. 

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

jbP6NH8DZg&fbclid=IwAR2WXHqb

V9TfHrPJug5vVpYp42U6zyWgIYA4

scW6rWfnm2iPCt-

ZJ1Q_iTs&app=desktop 

Informacija TAMO dienyne. Vaizdo įrašas,  jo aptarimas 

PENKTADIENIS (balandžio 17 d.) 

Lietuvių kalba 

Rimanto Budrio „Šviesa pro 

sniegą“. Kalbos klaidos. 

Užduotys iš vadovėlio psl.58-59. 

skaityti, žodžiu atsakyti į klausimus. 

Raštu:1. Surasti 3 klaidingus sakinius, 

juos ištaisyti. 2. Nurašyti 8-10 

lietuviškų žargonų su taisymu. 

(lietuviški žargonai- Google). 
Ugdomoji veikla EMA platformoje 

 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą. 

 

 

 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO, kaupiamasis.  

 

Matematika  

Riešutėlių derlius. Statistika. 

Aplink Žemę per 45 minutes.  

 

Užduotys iš vadovėlio psl.5. -Nr.4. 

(Š.Amerikos užduotys)  Užduotys iš 

pratybų psl.27-28. 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Kūno kultūra 

 Mankštos pratimai.                   

 

 

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

DwK3-

kkFOM&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR2J7t4ym0xivK24vEzQnEQBBAq-

gJ_g698NPwCk84qlMU-zm5s-

5P7UCgc 

Informacija TAMO dienyne.  

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą. 

Vaizdo įrašas,  jo aptarimas. 

Dailė ir technologijos.  
Piešinys konkursui. Aš mažasis 

olimpietis. 

Per TAMO, Mesenger atsiųsti 

nuostatai, norintiems dalyvauti 

konkurse. 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Atsiųsta darbelio nuotrauka. Atsiųstų 

užduočių vertinimas TAMO dienyne 

ir kaupiamasis. 



Dailė ir technologijos.  
Piešinys konkursui. Aš mažasis 

olimpietis. 

Per TAMO, Mesenger atsiųsti 

nuostatai, norintiems dalyvauti 

konkurse. 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Atsiųsta darbelio nuotrauka. Atsiųstų 

užduočių vertinimas TAMO dienyne 

ir kaupiamasis. 

 


