
NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS 

2020 m. gegužės 11 - 15 d. 

 

1 B  KLASĖ  

 

Pamoka, tema Mokomoji medžiaga  Naudojami medžiagos perdavimo 

būdai, konsultavimui naudojamos 

priemonės 

Atsiskaitymo būdai, terminai, 

vertinimas 

PIRMADIENIS (gegužės 11 d.) 

Lietuvių kalba ( 1 pam.) 

 

Savaitė 

Sudurtiniai žodžiai 

Dvibalsių kartojimas 

 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 60 – 61 

Prat.sąs.p. 45 (atlikti ir atsiųsti).  

EDUKA – dvibalsis  ie 

Vaivorykštė: 

https://www.youtube.com/watch?v=45Q5

xt-rKiE 

http://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/vaivoryk

ste1/ 

 

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 

Dingęs laikas 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 60 – 61 

Žodžiu: Nr.2,3,4,5. 

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

Prat.sąs.p. 24 (atlikti ir atsiųsti) 

Riešutuko klubas (pasirinktinai). 

 

Pasaulio pažinimas 

 

Kada ateis mano gimtadienis?  

 

 

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei.  

Gilė II dalis 

 

V.p. 54 – 55 (Užduotis visai savaitei) 

Prat.sąs.p. 45 – 46 (atlikti ai atsiųsti) 

Atsiskaitymas – metų laikų mėnesiai 

tiesioginių pamokėlių metu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=45Q5xt-rKiE
https://www.youtube.com/watch?v=45Q5xt-rKiE
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/vaivorykste1/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/vaivorykste1/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/vaivorykste1/


Fizinis ugdymas 

 

Judėjimo įgūdžiai. 

Bendradarbiaujame 

įveikdami kliūtis.  

 

KAM ĮDOMU:  

Kliūčių ruožas: 
https://www.youtube.com/watch?v=d4Q
W8ZhJGJ8 

Mankšta vaikams: 
https://www.youtube.com/watch?v=tOYg-
2spj5U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cR
rtD2NLcG79rS65ybZDwfxi0ghLscTyNnSaoO
mSs_tW5HaQxqUvdAkE 

ANTRADIENIS (gegužes 12 d.) 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

Metų laikai 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 62 – 63 

Prat.sąs.p. 46 

Sakinių eiliškumas.  

KAM ĮDOMU.  Pabūkime drabužių 

dizaineriais. Sukurkime popierinei lėlei 

metų laikų rūbų kolekciją.  

Word dokumentas 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.  

 

Matematika 

Sudėtis ir atimtis iki 100  

Kur keliauja paslaptys? 

 

 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 62 – 63 

Žodžiu: Nr. 1,2,3 

Raštu: Nr.4 arba Nr.5 (pasirinktinai) ir 

Prat.sąs.p. 29 

Atlikti ir atsiųsti. 

 

Dailė ir technologijos  

 

Sveikinimas (mamai, tėtei, 

draugui,...) gimtadienio proga 

 

 

Sveikinimo kūrimas pasirinkta technika 

(piešinys, popieriaus darbelis).  

Užduotis visai savaitei. 

Atlikti ir atsiųsti. 

TREČIADIENIS (gegužės 13 d.) 

Fizinis ugdymas 

Judėjimo įgūdžiai. 

Bendradarbiaujame 

įveikdami kliūtis.  

KAM ĮDOMU.  

Būna ir tokių kliūčių ruožų: 
https://www.youtube.com/watch?v=2806-
GDiS9s 

 Medžiaga perduota mišriu 

(sinchroniniu ir asinchroniniu) būdu. 

Užduotys pateikiamos per TAMO 

 Iki nurodytos datos TAMO dienyne 

ir EDUKA klasėje.  

Nufotografuoti ir atsiųsti per el.paštą 

ar Messenger.  

https://www.youtube.com/watch?v=d4QW8ZhJGJ8
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šokis: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bk_vv
Tkes7U 

dienyną, EDUKA klasėje, uždaroje 

Facebook grupėje.  

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

 

Matematika 

Sudėtis ir atimtis iki 100 

Laiko nykštukai 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 64 – 65 

Žodžiu:Nr.1,2,3,4 

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

Prat.sąs.p. 30 

Atlikti ir atsiųsti. 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

Mįslių valandėlė 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis. 

V.p. 64 – 65 

Prat.sąs.p. 47  Atlikti ir atsiųsti.  

KAM ĮDOMU.  

Mįslės: http://www.misles.lt/ 
https://www.slideserve.com/nusa/po-
aliuoju-
stogu/?utm_source=slideserve&utm_medi
um=website&utm_campaign=auto+related
+load 

 

Etika 

Mano augintinis 

 

Etikos vadovėlis 1 klasei 

Nendrė 

V.p. 58 – 59 

Augintinis: 
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.p
hp?play=105&back=t 
Interaktyvus žaidimas: 
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.p
hp?play=57&back=t 

 

KETVIRTADIENIS (gegužės 14 d.) 

Matematika 

Sudėtis ir atimtis iki 100 

Aukštyn kojom 

 

 

Matematikos vadovėlis 1 kl.  

Riešutas III dalis.  

V.p. 66 – 67 

Žodžiu: Nr. 1,2,3,4 

Raštu: Nr.5 arba Nr.4 (pasirinktinai)ir  

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bk_vvTkes7U
https://www.youtube.com/watch?v=Bk_vvTkes7U
http://www.misles.lt/
https://www.slideserve.com/nusa/po-aliuoju-stogu/?utm_source=slideserve&utm_medium=website&utm_campaign=auto+related+load
https://www.slideserve.com/nusa/po-aliuoju-stogu/?utm_source=slideserve&utm_medium=website&utm_campaign=auto+related+load
https://www.slideserve.com/nusa/po-aliuoju-stogu/?utm_source=slideserve&utm_medium=website&utm_campaign=auto+related+load
https://www.slideserve.com/nusa/po-aliuoju-stogu/?utm_source=slideserve&utm_medium=website&utm_campaign=auto+related+load
https://www.slideserve.com/nusa/po-aliuoju-stogu/?utm_source=slideserve&utm_medium=website&utm_campaign=auto+related+load
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=105&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=105&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=57&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=57&back=t


Prat.sąs.p. 26 (laikas, para) 

Atlikti ir atsiųsti. 

 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

 

Lietuvių kalba (2 pam.) 

 

Laiko eilės 

Eilėraščiai apie laiką 

Dvibalsiai 

 

 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

 V.p. 66  

Įrašyk praleistus dvibalsius (Word 

dokumentas į el. paštą).  

 

Muzika 

 

Kelionė į svečias šalis 

Muzikos vadovėlis 1 klasei.  

Vieversys 

V.p. 80 – 81 

KAM ĮDOMU:  

Dūdmaišis: 

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

FlzMkhCpY 

Škotų grupės pasirodymas: 

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

y9fjLd8g 

Graikija. Sirtakis: 

https://www.youtube.com/watch?v=T4c

hpyTIE5Q 

Latvių šokis: 
https://www.youtube.com/watch?v=8_8lC

N46kL0 

Gruzinų šokis: 

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

P1kyg 

Ispanų šokis: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg40R

sz7-8k 
 

PENKTADIENIS (gegužės 15 d.) 

Lietuvių kalba ( 1 pam.) 

 

Eilėraščiai apie laiką 

Dvibalsiai 

Įsidėmėtinos rašybos žodžiai 

Lietuvių k. vadovėlis1 kl.  

Pupa III dalis.  

V.p. 67 

Įsidėmėtinos rašybos žodžių kartojimas.  

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=XXFlzMkhCpY
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Word dokumentas į el. paštą.  

Atlikti ir atsiųsti.  

 

Konsultacijos per Messenger, 

telefonu, el. paštą. 

Vertinimas kaupiamasis, vėliau 

įrašomas į TAMO dienyną.  

Diktanto vertinimas įrašomas į 

dienyną.  

 
Pasaulio pažinimas 

 

Kada ateis mano gimtadienis?  

 

 

Pasaulio pažinimo vadovėlis 1 klasei.  

Gilė II dalis 

V.p. 54 – 55 (Užduotis visai savaitei) 

Prat.sąs.p. 45 – 46 (atlikti ai atsiųsti) 

Atsiskaitymas – metų laikų mėnesiai.  

 

 

Dailė ir technologijos 

Sveikinimas (mamai, tėtei, 

draugui,...) gimtadienio proga 

 

 

Sveikinimo kūrimas pasirinkta technika.  

Užduotis visai savaitei.  

Atlikti ir atsiųsti. 

Fizinis ugdymas  
Sporto šakos (turizmas).  

Turizmas: 

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

Ritminė mankšta: 

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

sdjIDAg0 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Turizmas
https://www.youtube.com/watch?v=YrqsdjIDAg0
https://www.youtube.com/watch?v=YrqsdjIDAg0

