
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. balandžio 27 d. – balandžio 30 d. 

 

4B KLASĖ 

 
 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  

Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (balandžio 27 d.) 

Lietuvių kalba 

 Hju  Loftingo 

„Paaiškinimas“. 

Kelionės aprašymas. 

 

Vadovėlis, užduotys. 

 

Užduotys pateiktos per TAMO dienyną, 

el. paštu.  

Konsultacijos telefonu, el. paštu, per 

Viber. 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne  

paskirtos datos. 

Paskirtas atliktas užduotis atsiunčia į 

el. paštą. 

 Vertinimas kaupiamasis bus įrašomas 

į TAMO dienyną. 

Matematika 

Dalyba iš dviženklio 

skaičiaus. 

Valio, valio 

Australija! 

 

Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, 

informacinių šaltinių paieška apie 

Australiją. 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne 

paskirtos datos. 

Paskirtas atliktas užduotis atsiunčia į 

el. paštą.  

Vertinimas kaupiamasis, bus įrašomas 

į TAMO dienyną.  

 

 

Muzika  

Muzikos pamoka.  

Mamos diena. 

Vadovėlis (58 – 61 psl.),  

MAMOS SUKNELĖ - 69 Danguje. 

Lietuviška daina su žodžiais. Geriausia 

lietuviška muzika,  ieškoti youtube .  

 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne 

paskirtos datos. 

 

 

 

 

 



Fizinis ugdymas  

Mankštos pratimai 

su lietuvių kalbos 

abėcėle (pusė). 

Atsiųstas pratimų aprašymas.  

 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne 

paskirtos datos. 

 

ANTRADIENIS (balandžio 28 d.) 

Matematika 

 
Dalyba iš dviženklio 

skaičiaus. Šilko keliu 

 

 

 

Vadovėlis (36 – 37 psl.), pratybos. 

Užduotys pateiktos per TAMO dienyną, 

el. paštu, EDUKA klasėje. 

Konsultacijos telefonu, el. paštu, per 

Viber. 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne ir 

EDUKA klasėje paskirtos datos.    

Paskirtas atliktas užduotis atsiunčia į 

el. paštą.  

Vertinimas kaupiamasis, bus įrašomas 

į TAMO dienyną. 

Lietuvių kalba (2 

pamokos)  

Skaitau, rašau, 

pagalbos neprašau 

(savarankiškas 

darbas).  

Pasiruošimas žinių 

pa(si)tikrinimo 

testui Nr. 8. 

 

 

Vadovėlis (62 – 63 psl.), darbas 

sąsiuviniuose. Užduotys iš testų knygelių. 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne 

paskirtos datos. 

Paskirtas atliktas užduotis atsiunčia į 

el. paštą. 

Vertinimas  įrašomas į TAMO 

dienyną. 

TREČIADIENIS (balandžio 29 d.) 

Lietuvių kalba (2 

pamokos) 

Pasiruošimas žinių 

pa(si)tikrinimo 

testui Nr. 8. 

Užduotys EDUKA klasėje. Užduotys pateiktos per TAMO dienyną, 

el. paštu, EDUKA klasėje. 

Konsultacijos telefonu, el. paštu, per 

Viber, per Office 365. 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne ir 

EDUKA klasėje paskirtos datos. 

Paskirtas atliktas užduotis atsiunčia į 

el. paštą.  

Atsiskaitymas žodžiu per Messenger. 

Vertinimas kaupiamasis bus įrašomas į 

TAMO dienyną. 



Matematika 

Dalyba iš dviženklio 

skaičiaus.  

Dykumų vaikai 

 

 

Vadovėlis (38 – 39 psl.), pratybos, 

standartizuoti matematikos testai. 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne ir 

EDUKA klasėje paskirtos datos. 

Paskirtas atliktas užduotis atsiunčia į 

el. paštą. 

Vertinimas kaupiamasis, bus įrašomas 

į TAMO dienyną. 

Fizinis ugdymas  

Mankštos pratimai 

su lietuvių kalbos 

abėcėle (visa) 

Atsiųstas pratimų aprašymas.  

KETVIRTADIENIS (balandžio 30 d.) 

Pasaulio pažinimas  

Kur gyvena 

pingvinai? 

Vadovėlis (44 – 45 psl.), pratybos. Užduotys pateiktos per TAMO dienyną, 

el. paštu, EDUKA klasėje. 

Konsultacijos telefonu, el. paštu, per 

Viber, per Office 365. 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne 

paskirtos datos. 

Paskirtas atliktas užduotis atsiunčia į 

el. paštą. 

Vertinimas  įrašomas į TAMO 

dienyną. 

Lietuvių kalba  

Žinių 

pa(si)tikrinimo 

testas Nr. 8 

  

Užduotys testų knygelėse. 

Užduotis atlieka iki TAMO dienyne 

paskirtos datos. 

Paskirtas atliktas užduotis atsiunčia į 

el. paštą. 

Vertinimas  įrašomas į TAMO 

dienyną. 

Dailė ir 

technologijos (2 

pamokos)  

Atvirukas mamai 

www.krokotak.com Užduotis atlieka iki TAMO dienyne 

paskirtos datos. 

Paskirtas atliktas užduotis atsiunčia į 

el. paštą. 

 Vertinimas kaupiamasis įrašomas į 

TAMO dienyną. 

 


