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1  klasės mokinių                        

                            Gegužės 11 – 15 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas (nuotoliniu būdu) 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Kūno kultūra Dailė ir tehnoligijos 
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Gegužės 11d.  

Skaitiniai ,,Upelis“. Buitinė pasaka 

,,Kiaulė kūma“. 

Žodžių, atsakančių į klausimą ,,ką?“, 

rašyba. 

 Gegužės 12d. 

Skaitiniai ,,Upelis“. Buitinė pasaka 

,,Kiaulė – kūma“ 

Žodžių, atsakančių į klausimą ,,ką 

veikia?“, rašyba. 

Gegužės 13d. 

Skaitiniai ,,Upelis“. Buitinė pasaka 

,,Piš“. 

Žodžių, atsakančių į klausimą ,,kur?“ 

rašyba. 

Gegužės 14d. 

Skaitiniai ,,Upelis“. Buitinė pasaka 

,,Kaip bernas atsiskaitė su ponu“. 

Įsidėmėtinos rašybos žodžių 

kartojimas. 

Atsiskaitymas.R.Skučaitės eilėraštis 

,,Laikrodis be gegutės“ 

Gegužės 15d. 

Savarankiško darbo diena su ,,EMA+“ 

Gegužės 12d.   

Kas matuojama kilometrais? 

68-69p. 

Gegužės 13d. 

Ar jau moku? 70-41p. 

Gegužės 14 d.. 

Kas matuojma kilogramais? 

72-73p. 

Gegužės 15d.                   
Savarankiško darbo diena su 

,,EMA+“ 

Gegužės 11d. 

Medžiai, krūmai, žolės. 

Gegužės 13d. 

Gintaras. Medžiagų savybės. 

 

 

 

 

                                                     

Gegužės 13 d. 

Šuolis į tolį iš vietos. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės 14d. 

Tema.Skėčiai: nuo 

lietaus, nuo saulės, 

paplūdimio. 
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Susipažins su buitinėmis pasakomis, 

mokysis jas skaityti ir sekti. 

Pakartos žodžių, atsakančių į 

klausimus ,,ką?“, ,,ką veikia?“, ,,kur?“, 

rašybą. Prisimins įsidėmėtinos rašybos 

žodžius.  

Atmintinai išmoks R.Skučaitės 

eilėraštį ,,Lakrodis be gegutės“.     

Paaiškins, kas matuojama 

centimetrais, metrais, 

kilometrais. 

Žinos, kaip sutrumpintai 

žymimas kilometras. 

Apskaičiuos kelio ilgį 

kilometrais. 

Atpažins artimiausioje 

aplinkoje aptinkamus 

medžius, krūmus, žoles, 

vaistingus augalus, apibūdins 

jų augimo sąlygas. 

Paaiškins, kas yra 

gintaras.Apibūdins įvairių 

medžiagų savybes.  

Mokysis šokti į tolį iš 

vietos, matuoti ir 

nurodyti rezultatą. 

Gebės pasirinkta 

technika nupiešti 

skėčius: nuo lietaus, 

nuo saulės, 

paplūdimio. 
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Skaitiniai ,,Upelis“. 

Skaitiniai 1 klasei. 

EDUKA klasė.                                             

EMA pratybos. 

 

. 

Vadovėlis „Taip” III dalis.                 

68-73p.         .                                            

Pratybų sąsiuvinis.                                      

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

Youtube.Medžiai,krūmai, 

žolės. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=jPPAIS08NbY&list=P

LsWPbgeN0mBvlSll2tj-

REYDXqeisFET9&index=14 

Youtube.Gintaras. Medžiagų 

savybės. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=GJBasVUjCR4 

    

  Youtube.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=wMjYN

k60p6g   

Pasirinkta technika 

nupiešti skėčius. 
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Iki gegužės 15 d.  

Skaitiniai 1 klasei.                      

,,Skaitymo dirbtuvėlės“. 

Skaitiniai ,,Upelis“.                                                    

Eduka užduotys. 

Ema užduotys                                           

Iki gegužės 15d.                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys. 

Pratybų sąsiuvinis ,,Taip“ 

Nr.3 

Iki gegužės 15 d.   

Eduka užduotys. 

Ema užduotys    

                                                

Gegužės 15d. 

Užrašys šuolio į tolį iš 

vietos rezultatą ir 

atsiųs TAMO 

dienyną. 

 

Gegužės 14d. 

Darbelį 

nufotografuoti ir 

atsiųsti į TAMO 

dienyną arba klasės 

svetainę. 

K
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 Individuali konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu nuo                   

10.00 -11.00 val. 

Individuali konsultacija 

Zoom, telefonu, el. paštu nuo              

11.00 -12.00 val. 

 

 

 

Individuali konsultacija 

Zoom, telefonu, el. paštu  

gegužės 6 d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu  

gegužės 13 d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu  

gegužės 14 d.nuo              

11.00 -12.00 val. 
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