
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. gegužės 18 – 22 d. 

 

1 B  KLASĖ  

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (gegužės 18 d.) 

Lietuvių kalba ( 1 pam.) 

 

Po pamokų 

Minkštumo ženklas 

 

 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 68 – 69 

Prat.sąs.p. 48 (atlikti ir atsiųsti) 

Knyga apie minkštumo ženklą: 

https://www.storyjumper.com/book/rea

d/33268086/Mink%C5%A1tumo-

%C5%BEenklas#page/18 

Nuotaikingas filmukas apie minkštumo 

ženklą ir kitas 1 klasėje išmoktas 

taisykles: 

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

WinFsSDDM  

 

 

Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) būdu. 

Užduotys pateikiamos per TAMO 

dienyną, EDUKA klasėje, uždaroje 

Facebook grupėje.  

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą.  

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje.  

Nufotografuoti ir atsiųsti per el.paštą 

ar Messenger.  

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

  

 

Matematika 

 

Kartojimas 

Riešutėlių derlius 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 68 – 69 

Žodžiu: Nr. 1-6 

Raštu: Nr. 7 arba 8 (pasirinktinai) ir 

Prat.sąs.p. 31 (atlikti ir atsiųsti) 

 

 

Pasaulio pažinimas 

 

Kokios spalvos vasara?  

(Visai savaitei) 

 

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei.  

Gilė II dalis 

V.p. 56 – 57 

Prat.sąs.p. 47 – 48 (atlikti ir atsiųsti) 

Animacija „Senelis Šaltis ir vasara“ : 

https://www.storyjumper.com/book/read/33268086/Mink%C5%A1tumo-%C5%BEenklas#page/18
https://www.storyjumper.com/book/read/33268086/Mink%C5%A1tumo-%C5%BEenklas#page/18
https://www.storyjumper.com/book/read/33268086/Mink%C5%A1tumo-%C5%BEenklas#page/18
https://www.youtube.com/watch?v=XAWinFsSDDM
https://www.youtube.com/watch?v=XAWinFsSDDM


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

pGYTu2Bh8 

Daina (Kakė Makė) Vasara:  

https://www.youtube.com/watch?v=38z

T4C4mdIU 

 

 

Fizinis ugdymas 

Judėjimo įgūdžiai. Sporto 

šakos (orientavimosi sportas). 

Mokomės orientuotis.  

 

Orientavimosi sportas:  
https://www.vle.lt/Straipsnis/orientavimos
i-sportas-357  

Ritminis šokis Makarena: 
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS
4HsgnUk 

ANTRADIENIS (gegužes 19 d.) 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Valanda bibliotekoje 

Minkštumo ženklas, i-y 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

 

V.p. 70 – 71 

Elgesys bibliotekoje. 

Prat.sąs.p. 49 – 50 (atlikti ir atsiųsti) 

 

Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) būdu. 

Užduotys pateikiamos per TAMO 

dienyną, EDUKA klasėje, uždaroje 

Facebook grupėje.  

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje.  

Nufotografuoti ir atsiųsti per el.paštą 

ar Messenger.  

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

 

Matematika 

 

Kartojimas 

Riešutukas matuoja 

 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 69 – 70 

Žodžiu: Nr.1-5 

Raštu: Nr. 6 ir  

Prat.sąs.p. 32 (atlikti ir atsiųsti) 

 

 

Dailė ir technologijos  

 

Mano mėgstamiausias metų 

laikas 

 

 

 

Piešinys pasirinkta technika ( akvarelė, 

guašas, kreidelės, pieštukai,...) 

Užduotis visai savaitei.  

Nupiešti, nufotografuoti ir atsiųsti. 

 

TREČIADIENIS (gegužės 20 d.) 

https://www.youtube.com/watch?v=cApGYTu2Bh8
https://www.youtube.com/watch?v=cApGYTu2Bh8
https://www.youtube.com/watch?v=38zT4C4mdIU
https://www.youtube.com/watch?v=38zT4C4mdIU
https://www.vle.lt/Straipsnis/orientavimosi-sportas-357
https://www.vle.lt/Straipsnis/orientavimosi-sportas-357
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk


Fizinis ugdymas 

 

Sporto šakos (judrieji 

žaidimai). Judėjimo įgūdžiai. 

 

 

Judrieji žaidimai:  

Judrieji žaidimai: 
https://www.vaikams.lt/lietuviski-
zaidimai/judrieji-zaidimai/ 

Just dance Waka Waka: 
https://www.youtube.com/watch?v=cRC4
o4bzJhU 

 Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) būdu. 

Užduotys pateikiamos per TAMO 

dienyną, EDUKA klasėje, uždaroje 

Facebook grupėje.  

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

 Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje.  

Nufotografuoti ir atsiųsti per el.paštą 

ar Messenger.  

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

 
Matematika 

 

Kartojimas 

Riešutuko geometrija 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 72 – 73 

Žodžiu: Nr. 1 – 4 

Raštu: Nr. 5 arba Nr. 6 (pasirinktinai) ir 

Prat.sąs.p. 33 (atlikti ir atsiųsti).   

 

 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Kitą kartą 

Moku, moku, moku 

Ką? 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis. 

V.p. 72 

Prat.sąs.p. 51 (atlikti ir atsiųsti) 

PowerPoint skaidrės į el. paštą.  

 

Etika 

 

Gyvasis pasaulis 

Etikos vadovėlis 1 klasei 

Nendrė 

V.p. 60 – 61 

Plakatas – Gyvoji ir negyvoji gamta 

(Word dokumentas) 

Gyvoji gamta:  
https://aplinka.lt/gyvoji-gamta 

Raudonoji knyga, gyvūnai: 
https://www.raudonojiknyga.lt/gyvunai 

 

KETVIRTADIENIS (gegužės 21 d.) 

Matematika 

 

Kartojimas 

Riešutuko gimtadienis 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 74 – 75 

Žodžiu: Nr.1- 5 

Raštu: Nr. 6 arba Nr.7 (pasirinktinai) ir  

Prat.sąs.p. 34 

Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) būdu. 

Užduotys pateikiamos per TAMO 

dienyną, EDUKA klasėje, uždaroje 

Facebook grupėje.  

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje.  

Nufotografuoti ir atsiųsti per el.paštą 

ar Messenger.  

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

https://www.vaikams.lt/lietuviski-zaidimai/judrieji-zaidimai/
https://www.vaikams.lt/lietuviski-zaidimai/judrieji-zaidimai/
https://www.youtube.com/watch?v=cRC4o4bzJhU
https://www.youtube.com/watch?v=cRC4o4bzJhU
https://aplinka.lt/gyvoji-gamta
https://www.raudonojiknyga.lt/gyvunai


Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Kitą kartą  

Dangus griūva 

Ką? 

 

 

 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 73 

Prat.sąs.p. 52 (atlikti ir atsiųsti) 

Audio pasakos vaikams: 

https://www.youtube.com/watch?v=4EqX

nDeTg80 (15 pasaka „Dangus griūva“) 

 

 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

 

Muzika 

 

Vieversio laiškas 

 

 

Muzikos vadovėlis 1 klasei.  

Vieversys 

V.p. 82 – 83 

Gama. Rankų ženklai (solfedžiavimui):  

https://prezi.com/irb0ulqfm_nq/gama-

ranku-zenklai-dudele/ 

Plakatas Natų žymėjimas ir ženklai 

(Word dokumentas į el. paštą).  

Atminties žaidimas. Muzikos 

instrumentai: 
https://h5p.org/node/868767?fbclid=IwAR
0Bou3lRENulpO1eVva4-XZiR-
vowWgV7VxciDiOTaK2QE4R89BtrUHc4o 

 

PENKTADIENIS (gegužės 22 d.) 

Lietuvių kalba ( 1 pam.) 

 

Katryte, pabusk 

Kreipinys 

 

 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 74 – 75 

Prat.sąs.p. 53 

Kreipinys (video pamoka): 

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

a3exOGc 

Kreipinio plakatas į el.paštą.  

 

Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) būdu. 

Užduotys pateikiamos per TAMO 

dienyną, EDUKA klasėje, uždaroje 

Facebook grupėje.  

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje.  

Nufotografuoti ir atsiųsti per el.paštą 

ar Messenger.  

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

 

Pasaulio pažinimas 

Kokios spalvos vasara?  

(Visai savaitei) 

 

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei.  

Gilė II dalis 

V.p. 56 – 57 

Prat.sąs.p. 47 – 48 

https://www.youtube.com/watch?v=4EqXnDeTg80
https://www.youtube.com/watch?v=4EqXnDeTg80
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https://h5p.org/node/868767?fbclid=IwAR0Bou3lRENulpO1eVva4-XZiR-vowWgV7VxciDiOTaK2QE4R89BtrUHc4o
https://h5p.org/node/868767?fbclid=IwAR0Bou3lRENulpO1eVva4-XZiR-vowWgV7VxciDiOTaK2QE4R89BtrUHc4o
https://h5p.org/node/868767?fbclid=IwAR0Bou3lRENulpO1eVva4-XZiR-vowWgV7VxciDiOTaK2QE4R89BtrUHc4o
https://www.youtube.com/watch?v=gfl-a3exOGc
https://www.youtube.com/watch?v=gfl-a3exOGc


 

 

Animacija „Senelis Šaltis ir vasara“ : 

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

pGYTu2Bh8 

Daina (Kakė Makė) Vasara:  

https://www.youtube.com/watch?v=38z

T4C4mdIU 

 

 

Dailė ir technologijos 

 

Mano mėgstamiausias metų 

laikas 

 

 

 

Piešinys pasirinkta technika ( akvarelė, 

guašas, kreidelės, pieštukai,...) 

Galima daryti sveikinimą skirtą Tėvo 

dienai (birželio 7 d.) 

Užduotis visai savaitei.  

 

Fizinis ugdymas  
Sporto šakos (judrieji 

žaidimai, futbolas). 

Žaidžiame futbolą.  

Futbolas: 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Futbolas 

Kamuolio valdymas: 

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

TPM4JKE30 

Just Dance : 

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

felwcOHo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cApGYTu2Bh8
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