
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. gegužės 4 - 8 d. 

 

1 B  KLASĖ  

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (gegužės 4 d.) 

Lietuvių kalba ( 1 pam.) 

Kas matuoja laiką? 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 56 

Prat.sąs.p. 40 (atlikti ir atsiųsti) 

Simbolis: 

https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Si

mbolis 

KAM ĮDOMU.  

Simbolių reikšmės. Įdomybės: 

https://www.horoskopai.lt/simboliu-

reiksmes/ 

Zodiako ženklai. 

https://www.dienoshoroskopas.lt/zodiako-

zenklai/ 

 

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 

 

Dviženklių ir vienaženklių 

skaičių sudėtis. Žvilgsnis į 

praeitį.  

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 56 – 57 

Žodžiu: Nr. 1,2,3. 

Raštu: Nr. 6 (atlikti ir atsiųsti) 

Pasaulio pažinimas 

 

Kada ateis ateitis? 

 

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei.  

Gilė II dalis 

V.p. 42 – 43 (visai savaitei) 

Prat.sąs.p. 35 - 36 

https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Simbolis
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https://www.horoskopai.lt/simboliu-reiksmes/
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 Interaktyvus žaidimas: 
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.p
hp?play=195&back=t 
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.p
hp?play=90&back=t 

Fizinis ugdymas 

Sporto šakos (lengvoji 

atletika, orientavimosi 

sportas).  

 

 

 

KAM ĮDOMU. Kas yra orientavimosi 

sportas: 

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

osi_sportas 

Animacija, kaip orientuotis žemėlapyje:  

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

-vL4Pn-U 

Lietuvos orientavimosi sporto 

čempionatas: 
https://www.youtube.com/watch?v=N-
Ej0ip3UtU 

ANTRADIENIS (gegužes 5 d.) 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Edvardas Grėgva 

„Laikrodėlis“.  

Ka veiks? (Word dokumentas 

į el.paštą) 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 57 

Prat.sąs.p. 41 ir Ką veiks? – 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 

 

Dviženklių ir vienaženklių 

skaičių sudėtis. Žvilgsnis į 

praeitį. 

 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 56 – 57 

Žodžiu: Nr. 4,5. 

Raštu: Nr. 7 ir Prat.sąs.p. 22 (atlikti ir 

atsiųsti) 

Riešutuko klubas (pasirinktinai) 

Dailė ir technologijos  

 

Mano laiko mašina. 

 

KAM 

ĮDOMU:http://www.prim.lt/laisvalaikis/

video/ateities_transportas_/ 

Ateities transportas. 

https://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-

gamta/inzinierius-konstruoja-ateities-

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=195&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=195&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=90&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=90&back=t
https://lt.wikipedia.org/wiki/Orientavimosi_sportas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Orientavimosi_sportas
https://www.youtube.com/watch?v=Zvr-vL4Pn-U
https://www.youtube.com/watch?v=Zvr-vL4Pn-U
https://www.youtube.com/watch?v=N-Ej0ip3UtU
https://www.youtube.com/watch?v=N-Ej0ip3UtU
http://www.prim.lt/laisvalaikis/video/ateities_transportas_/
http://www.prim.lt/laisvalaikis/video/ateities_transportas_/
https://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/inzinierius-konstruoja-ateities-transporto-priemones-kurios-isvengs-spusciu.d?id=76150597
https://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/inzinierius-konstruoja-ateities-transporto-priemones-kurios-isvengs-spusciu.d?id=76150597


transporto-priemones-kurios-isvengs-

spusciu.d?id=76150597 

TREČIADIENIS (gegužės 6 d.) 

Fizinis ugdymas 

Sporto šakos (lengvoji 

atletika). Metame 

kamuoliuką.  

Word dokumentas „Teniso kamuoliuko 

metimas“.  

 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 

 

Vienaženklio skaičiaus 

atimtis iš dviženklio. 

Neatrasta planeta. 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 58 – 59 

Žodžiu: Nr. 1,2,3. 

Raštu: Nr. 6 (atlikti ir atsiųsti) 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Diena. Dienos darbai.  

Sakinio skyryba (.?!) 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis. 

V.p. 58 

Prat.sąs.p. 42 ir 

Word dokumentas į el.paštą „Sakinio 

skyryba“. (atlikti ir atsiųsti) 

Etika 

Kodėl man čia gyventi gerai?  

Gyvename drauge.  

 

 

Etikos vadovėlis 1 klasei 

Nendrė 

V.p. 54 – 57 

Žodžiai -Lietuva, tėvynė, gimtinė, 

lietuvis, rasė, tauta,...Jų rašymas.  

Lietuva – mano šalis, mokymosi 

svetainė: http://lietuva-

manosalis.mkp.emokykla.lt/startas.html 

KETVIRTADIENIS (gegužės 7 d.) 

Matematika 

 

Vienaženklio skaičiaus 

atimtis iš dviženklio. 

Neatrasta planeta. 

 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 58 – 59 

Žodžiu: Nr. 4,5 

Raštu: Nr. 7 ir prat.sąs.p. 23 (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.  
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Riešutuko klubas (pasirinktinai) 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Naktis.  

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

 V.p. 59 

Prat.sąs.p. 43 (atlikti ir atsiųsti) 

Muzika 

Seku pasaką. Muzikinė 

pasaka „Pasaka apie ropę“. 

 

 

Muzikos vadovėliss 1 klasei.  

Vieversys 

 

V.p. 78 – 79 

Pasaka apie ropę (ne muzikinė): 
https://www.youtube.com/watch?v=nk0fl
gFoDjU 

KAM ĮDOMU. Muzikinė pasaka 

„Batuotas katinas“: 

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

D1pw_go 

PENKTADIENIS (gegužės 8 d.) 

Lietuvių kalba ( 1 pam.) 

 

Diktantas 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

Word dokumentas į el.paštą 

„Diktantas“. (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.  

Diktanto vertinimas įrašomas į 

dienyną.  

 

Pasaulio pažinimas 

 

Kada ateis ateitis? 

 

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei.  

Gilė II dalis 

V.p. 42 – 43 (visai savaitei) 

Prat.sąs.p. 35 -36 

Interaktyvus žaidimas: 
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.p
hp?play=195&back=t 
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.p
hp?play=90&back=t 

https://www.youtube.com/watch?v=nk0flgFoDjU
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Dailė ir technologijos 

 

Mano laiko mašina. 

 

KAM 

ĮDOMU:http://www.prim.lt/laisvalaikis/

video/ateities_transportas_/ 

Ateities transportas. 

https://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-

gamta/inzinierius-konstruoja-ateities-

transporto-priemones-kurios-isvengs-

spusciu.d?id=76150597 

Fizinis ugdymas  
 

Sporto šakos (lengvoji 

atletika). Metame 

kamuoliuką. 

 

Rytinės mankštos reikalingumas: 

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

y67Y1g0 

Šokis vaikams „Tiki tiki“ : 

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

jbP6NH8DZg 
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