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1  klasės mokinių                        

                            Balandžio 27 – 30 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas (nuotoliniu būdu) 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Kūno kultūra Dailė ir tehnoligijos 

T
em
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Balandžio 27d.   

,,EMA+“ užduočių aptarimas. 

Nežinomų žodžių reikšmės 

aptarimas. 

Žodžių, atsakančių į klausimą ką?, 

rašyba. 

 Balandžo 28d.    

Teksto suvokimas ,,Astos laiškas“.                                                 

Balandžio 29d. 

Ani M.G.Šmit. Takis susirgo. 

Balandžio 30d 

Darbas su skaitiniais. 

Balandžio 28d.   

Kaip sudėti ir atimti dviženklius 

skaičius eilute ir stulpeliu?             

50-51p. 

.Balandžio 29d. 

Sudėtis ir atimtis iki 100 eiluteir 

stulpeliu. 

52-53p. 

Balandžio 30 d.. 

Aš jau moku?54-55p. 

Balandžio 27d. 

Kokios spalvos  vasara? 

Balandžio 29d. 

Kas ya atostogos? 

 

 

 

 

                                                     

Balandžio 29 d. 

Ąžuolo mankšta 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 30d. 

Kepurės iš laikraščio 

lankstymas. 
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Susipažins su tekstu ,,Takis 

susirgo“ 

Pakartos žodžių , atsakančių į 

klausimą ką?, ką veikia?, rašybą. 

Atliks teksto suvokimo užduotis 

skaitiniuose. 

 

Mokysis sudėti ir atimti 

dviženklius skaičius eilute ir 

stulpeliu. 

Sugrupuos lauko gėles pagal 

1-3 požymius. 

Apibūdins vasaros požymius. 

Atliks bandymą su spalvomis 

ir padarys išvadą. 

Paaiškins, kas yra atostogos ir 

pateiks  atostogų praleidimo 

pavyzdžių. 

Gebės atlikti ,,Ąžuolo 

mankštą“. 

 

Gebės išlankstyti 

kepurę. 
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EDUKA klasė.    

Užduotys iš Eduka užduočių 

banko.                                          

EMA pratybos. 

. 

Vadovėlis „Taip” III dalis.                 

50-55p.         .                                            

Pratybų sąsiuv. „Taip”  

Priedai                                        

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos 

                                    

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

Prezi. 

https://prezi.com/ekvxzcuvbn

lz/kokios-spalvos-vasara/ 

Ažuolo mankšta 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ala8Apz

3YeE       

Aprašymas ,,Gilė“ 

65p. 
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 Iki balandžio 30 d.                               

Iš Eduka užduočių banko.                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys 

Teksto suvokimo testai 1 klasei. 

Iki balandžoio 30d. 

Eduka užduočių banko                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys 

Pratybų sąsiuvinis ,,Taip“ Nr.3 

Balandžio 30d.     

                                                                  

Gegužės 6d. 

Atliks išmoktas 

užduotis video 

konferencijoje. 

 

Balandžio 30d. 

Darbelio 

demonstravimas 

Zoom konferencijoje, 

nuotrauka 

https://prezi.com/ekvxzcuvbnlz/kokios-spalvos-vasara/
https://prezi.com/ekvxzcuvbnlz/kokios-spalvos-vasara/
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
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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  

balandžio 28d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu  

balandžio 29 d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu  

balandžio 30d.nuo              

11.00 -12.00 val. 


