
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. gegužės 18 – gegužės 22 d. 

 

1C KLASĖ 

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (gegužės 18 d.) MATEMATIKA 

Fizinis ugdymas 

 

Taisyklinga mankšta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašokinėkime per gumą. 

 

 

Mokomasis filmukas „Išmok 

taisyklingai mankštintis“. 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/inde

x.php?play=92 

Savarankiškai pasirenka kasdienės 

mankštos pratimus ar fizinio 

aktyvumo formą. Gali naudotis 

anksčiau pateiktomis nuorodomis, 

raidžių mankštos schema (1 priedas). 

https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=just+dance+2020 

 

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

ME6B3_Wqs 

 
https://www.youtube.com/channel/UCQ

yulrS_oAaw7OeDTUmgtnw  

 

Mankšta ar kitas fizinis aktyvumas 

praktikuojamas kasdien visą savaitę 

(2020-05-18 – 2020-05-22). 

 

 

Taisyklingos makštos filmukas, 

Mokytojos „Youtube“ įrašas, „Just 

dance“ „Youtube“ įrašai, „raidžių“ 

mankšta, šokinėjimo per gumą 

filmukas. Dėl neaiškumų rašyti į Tamo, 

Messenger“, skambinti nurodytu 

telefonu, prisijungti į individualiai 

sutartą vaizdo konsultaciją „Zoom“ 

programėle. 

 

 

Iki gegužės 22 d. per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti  

nuotraukas ar video, kaip mokinys 

šokinėja guma, atlieka mankštą, 

stiprina fizines ypatybes. 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=92
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=92
https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance+2020
https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance+2020
https://www.youtube.com/watch?v=vSME6B3_Wqs
https://www.youtube.com/watch?v=vSME6B3_Wqs
https://www.youtube.com/channel/UCQyulrS_oAaw7OeDTUmgtnw
https://www.youtube.com/channel/UCQyulrS_oAaw7OeDTUmgtnw


Matematika 

1. Sudėtis ir atimtis iki 

100. Kur keliauja 

paslaptys? Laiko 

nykštukai. (1p.) 

 

2. Kartojimas. Riešutėlių 

derlius. (1 p.) 

 

3. Kartojimas. Riešutukas 

matuoja. (1 p.) 

 

4. Kartojimas. Riešutuko 

geometrija. Riešutuko 

gimtadienis. (1 p.) 

Matematikos vadovėlio „Riešutas“ 

mokomoji medžiaga 84-85 psl. 

 Pratybų sąsiuvinyje: 

29-30 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

31 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

32 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

33-34 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

 

 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia pirmadienį, 10:00 val., trukmė 

40 min.  Po vaizdo konferencijos 

mokiniai savarankiškai atlieka 

praktines užduotis. Kilus klausimams 

rašyti į Tamo, Messenger, skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

Iki gegužės 22 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti 

užduočių atliktų pratybų sąsiuvinyje 

nuotraukas.  

ANTRADIENIS (gegužės 19 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. Metų laikai. (1p.) 

2. Mįslių valandėlė. (1p.) 

3. Laiko eilės. (1 p.) 

4. Po pamokų. (1 p.) 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 62-69 psl. 

Praktinės užduotys: 

 Pratybų sąsiuvinyje 

46 psl. (1, 2 pratimai); 

47 psl. (1, 2, 3, 4 pratimai); 

48 psl. (1, 2, 3 pratimai). 

 Skaitymo užduotys   

66-67 psl. „Laiko eilės“ (skaityti 

savarankiškai, siųsti video ar gyvai 

atsiskaityti nereikia); 

68-69 psl. tekstas „Po pamokų“. 

 

 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia antradienį, 10:00 val., trukmė 

40 min. 11:15 val. jungiamasi į 

papildomas vaizdo konferencijas 

„Zoom“ programėle, kurių metu 

įtvirtinami ir įvertinami mokinių 

skaitymo, pasakojimo įgūdžiai, 

atsakoma į iškilusius klausimus. Po 

vaizdo konferencijos mokiniai 

savarankiškai atlieka praktines 

užduotis. Kilus klausimams rašyti į 

Tamo, Messenger,  skambinti nurodytu 

Iki balandžio 20 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 

sąsiuvinyje nuotraukas. Skaitymo 

įgūdžiai įtvirtinami ir įvertinami 

2020-05-19 pakartotinės vaizdo 

konferencijos „Zoom“ programėle 

metu 11:15 val. 



telefonu, prisijungti į individualiai 

sutartą vaizdo konsultaciją „Zoom“ 

programėle. 

 

TREČIADIENIS (gegužės 20 d.) LIETUVIŲ KALBA 

1. Valanda 

bibliotekoje.(2p) 

2. Kitą kartą. (2p)  

 

Lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“ 

mokomoji medžiaga 70-73 psl. 

Praktinės užduotys: 

 Pratybų sąsiuvinyje: 

49-50 psl. (1, 2, 3, 4, 5 pratimai); 

51-52 psl. (1, 2, 3, 4, 5 pratimai). 

 Skaitymo užduotis 

Išmokti skaityti vadovėlio tekstus 

„Moku, moku, moku“ ir „Dangus 

griūva“ 72-73 psl. 

 

 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia trečiadienį, 10:00 val., trukmė 

40 min.  Po vaizdo konferencijos 

mokiniai savarankiškai atlieka 

praktines užduotis. 11:15 val. 

jungiamasi į papildomas vaizdo 

konferencijas „Zoom“ programėle, 

kurių metu įtvirtinami ir įvertinami 

mokinių skaitymo, pasakojimo 

įgūdžiai, atsakoma į iškilusius 

klausimus. Kilus klausimams rašyti į 

Tamo, Messenger“, skambinti 

nurodytu telefonu, prisijungti į 

individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

Iki balandžio 21 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti atliktų 

rašto užduočių pratybų sąsiuvinyje ir 

sąsiuvinyje nuotraukas. Skaitymo 

įgūdžiai įtvirtinami ir įvertinami 

2020-05-20 pakartotinės vaizdo 

konferencijos „Zoom“ programėle 

metu 11:15 val. 

KETVIRTADIENIS (gegužės 21 d.) PASAULIO PAŽINIMAS 

1. Kodėl po žiemos ne 

iškart ateina vasara? (1 

p.) 

2. Kada ateis mano 

gimtadienis? (1 p.) 

 

 

 Vadovėlio „Gilė“ mokomoji 

medžiaga34-35 ir 54-55 psl. 

 Praktinės užduotys pratybų 

sąsiuvinyje „Gilė“ 

43-44 psl. (1, 2, 3 pratimai); 

45-46 psl. (1, 2, 3, 4 pratimai). 

 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos 

teorines dalies ir praktinių užduočių 

aiškinimo, užduoda klausimus 

mokytojai. Vaizdo konferencija 

organizuojama „Zoom“ programėle, 

pradžia ketvirtadienį, 10:00 val., 

Iki gegužės 22 d. per TAMO arba 

Messenger programėlę atsiųsti 

užduočių atliktų pratybų sąsiuvinyje 

nuotraukas.  



trukmė 40 min.  Po vaizdo 

konferencijos mokiniai savarankiškai 

atlieka praktines užduotis. Kilus 

klausimams rašyti į Tamo, Messenger, 

skambinti nurodytu telefonu, 

prisijungti į individualiai sutartą vaizdo 

konsultaciją „Zoom“ programėle. 

 

 

 

 

PENKTADIENIS (gegužės 22 d.) DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 

Dailė ir technologijos 

1. Žydintys medžiai. (2 p.) 

 

Gegužės mėnesis yra medžių, sodų 

žydėjimo laikas. Išgyvenkime šį laiką, 

stebėdami gamtą ir sukurdami  

žydinčio medžio aplikaciją. Kūrybinės 

veiklos užduotis paaiškinama, 

pavyzdžiai demonstruojami vaizdo 

konferencijos metu 10:00 val. 

Reikalingos priemonės: spalvotas 

popierius, žirklės, klijai. 
http://krokotak.com/2020/03/blossomin
g-tree-2/ 

Dalyvaudami vaizdo konferencijoje, 

mokiniai išklauso mokytojos pamokos  

užduoties aiškinimo, užduoda 

klausimus mokytojai. Vaizdo 

konferencija organizuojama „Zoom“ 

programėle, pradžia 10:00 val. 

Iki gegužės 25 d. per TAMO ar 

Messenger programėlę atsiųsti atlikto 

darbelio nuotraukas. 

 

 

http://krokotak.com/2020/03/blossoming-tree-2/
http://krokotak.com/2020/03/blossoming-tree-2/

