
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. balandžio 20 – balandžio 24 d. 

 

4A KLASĖ 

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (balandžio 20 d.) 

Lietuvių kalba. 

Hju  Loftingo „Paaiškinimas“ 

Ugdomoji veikla EMA platformoje. 

Užduotys iš vadovėlio, psl.60-61. 

Perskaityti, tekstą, gebėti atsakyti į 

klausimus. Parašyti skaityto teksto 

planą. 

Informacija TAMO dienyne.  

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą, ZOOM. 

Nufotografuoti, atsiųsti į TAMO, 

Messenger. 

 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Lietuvių kalba 

Testas Nr.8. 

Testas raštu. Informacija TAMO dienyne.  

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą, ZOOM. 

Nufotografuoti, atsiųsti į TAMO, 

Messenger. 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Matematika 

Kartojimas. Riešutėlių derlius.  

Ugdomoji veikla EMA platformoje. 

Užduotys iš vadovėlio psl.56-57.  

Informacija TAMO dienyne.  

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą, ZOOM. 

Nufotografuoti, atsiųsti į TAMO, 

Messenger. 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Etika 

Garbės žodis. 

Perskaityti tekstą. Gebėti atsakyti- kas 

yra garbė ir garbės žodis. Raštu: atlikti 

Nr. 4.a) ir b) iš pratybų psl.45. 

Informacija TAMO dienyne.  

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą, ZOOM. 

Nufotografuoti, atsiųsti į TAMO, 

Messenger. 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 



Muzika  
Jurginių savaitė. Jurginių 

dainos mokymasis. 

 

Skaidrės,užduotys, įrašai: 

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

/1rmz17w8KXQ22gE0BEp1iJ37iEXC

V7_5Hg8ahnrvxXQE/edit?fbclid=Iw

AR1tEJf2A1gfxGzX2SzxEMsgFNINe

KNS3Z2c1rFQSH5YxqT7USaXQnw

Epys#slide=id.g745f80046a_0_ 

Informacija TAMO dienyne.  

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą, ZOOM. 

Nufotografuoti, atsiųsti į TAMO, 

Messenger. 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

ANTRADIENIS ( balandžio 21d.) 

Lietuvių kalba 

Raimondo Paškevičiaus „Apie 

dangų“, „Apie nežinią“. 

Kalbos klaidos.  

Užduotys iš vadovėlio psl.64-65. 

Perskaityti abu tekstus, juos palyginti, 

žodžiu atsakyti į klausimus per ZOOM 

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.  

Kalbos klaidos. 

Užduotys iš vadovėlio psl.65. Raštu: 

1.Parašyti miniatiūrą ,,Dangus.           

2. Žaliame laukelyje- gramatinė  

užduotis- 65 psl. 

 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger,ZOOM, el. paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO, kaupiamasis. 

 

Pasaulio pažinimas  
Kada teka elektros srovė? 

 

Ugdomoji veikla EMA platformoje 

Užduotys iš vadovėlio psl. 50-51. 

Išmokti pasakoti, konspektas. 

(Standartizuoto testo pusė) 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, ZOOM, el. paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO, kaupiamasis. 

TREČIADIENIS (balandžio 22 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. 

Ugdomoji veikla EMA platformoje. 

Užduotys iš vadovėlio psl.68-71  

Perskaityti. Nurašyti pastraipą, kurioje 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu,  per 

Messenger, el.paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 



žargongalviams paspęsti spąstai ir 

pabraukti daiktavardžius. 

 

 

Matematika  

Testas Nr.8. 

Ugdomoji veikla EMA platformoje. 

Testo rašymas. 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu,  per 

Messenger, el. Paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Muzika  

Muzika Jurginių savaitėje.   

Jurginių dainos kartojimas. 

1.Paklausyti papročių, kūrinių. 2. 

Pasimokyti groti virtualiu pianinu 

.ttps://recursivearts.com/virtual-piano/ 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu,  per 

Messenger, el. paštą. 

 Atsiųstos užduoties vertinimas bus 

rašomas TAMO dienyne. 

 

KETVIRTADIENIS (balandžio 23 d.) 

Lietuvių kalba2. Vytauto V. 

Landsbergio „Arklys ir 

žvaigždės. 

Ugdomoji veikla EMA platformoje 
Užduotys iš vadovėlio psl.skaityti, 

mokėti atsakyti į klausimus. P.p.72. 

 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, ZOOM, el. paštą. 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

Tamo, kaupiamasis. Atsiųstų 

užduočių taisymas. 

 

Matematika 

Skaičiai ir skaičiavimai. Tarp 

dangaus laivų.  

Ugdomoji veikla EMA platformoje. 

Užduotys iš vadovėlio psl.59.( Nr. 

6,7,8,9 žodžiu per ZOOM). Užduotys 

iš pratybų psl.29. Bortk.4T-B,C. 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, ZOOM, el.paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO. Kaupiamasis vertinimas. 

 

Pasaulio pažinimas  
Kaip taupyti energiją?- 

 

 

Ugdomoji veikla EMA platformoje. 

Užduotys iš vadovėlio psl.52-53. 

Išmokti pasakoti, konspektas.  

9Standartizuotas testas N.6-baigti) 

(Emos pratybos). 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, ZOOM, el. paštą. 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO, kaupiamasis.  

 

Kūno kultūra 

Mankštos pratimai kaklo, pečių 

juostai. 

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

DwK3-

kkFOM&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR2J7t4ym0xivK24vEzQnEQBBAq-

gJ_g698NPwCk84qlMU-zm5s-

5P7UCgc 

Informacija TAMO dienyne. Vaizdo įrašas,  jo aptarimas 

PENKTADIENIS (balandžio 24 d.) 



Lietuvių kalba 

„Žvaigždės išmoko Dominyką 

skristi 

Ugdomoji veikla EMA platformoje 

Užduotys iš vadovėlio psl.73. 

skaityti, žodžiu atsakyti į klausimus. 

Raštu:pratybų psl.40-41. 

  
 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą. 

 

 

 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas –

TAMO, kaupiamasis.  

 

Matematika  

Skaičiai ir skaičiavimai. Dieną 

naktį eina, niekad nesustoja.  

Užduotys iš pratybų psl.60-61.- 

3,5,7,10.,P.p.30. Bort.5T-A. 

Informacija TAMO dienyne. 

Konsultacijos teikiamos telefonu, per 

Messenger, el. paštą. 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Kūno kultūra 

Mankštos pratimai šokio ritmu.                  

 

 

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.  
Darbelis Motinos dienos proga.  

https://www.thecrafttrain.com/stampe

d-rose-

card/?fbclid=IwAR3mhGJFzdeo-

RYOp_sofD0Gnk-

bJLRSmj1jP9zL5SVZrPJ1Pj83CSdH7

ts 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Atsiųsta darbelio nuotrauka. Atsiųstų 

užduočių vertinimas TAMO dienyne 

ir kaupiamasis. 

Dailė ir technologijos.  

Darbelis Motinos dienos proga. 

https://www.thecrafttrain.com/stampe

d-rose-

card/?fbclid=IwAR3mhGJFzdeo-

RYOp_sofD0Gnk-

bJLRSmj1jP9zL5SVZrPJ1Pj83CSdH7

ts 

 

Atsiųstų užduočių vertinimas TAMO 

dienyne ir kaupiamasis. 

Atsiųsta darbelio nuotrauka. Atsiųstų 

užduočių vertinimas TAMO dienyne 

ir kaupiamasis. 

 


