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1  klasės mokinių                        

                            Gegužės 25 – 29 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas (nuotoliniu būdu) 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Kūno kultūra Dailė ir tehnoligijos 

T
em

a
 

Gegužės 25d.  

Rašymo testo aptarimas. 

R. Skučaitė. Eilėraštis. Pasaka be galo. 

Žodžių su minkštumo ženklu rašymas. 

 Gegužės 26d. 

K.Kasparavičius.Apie šį bei 

tą.Trumpos istorijos“. Kiaušiniai. 

Gegužės 27d. 

Diktantas 

Gegužės 28d. 

P.Mašiotas. Dagiliukas. 

Gegužės 29 d. 

Savarankiško darbo diena su ,,EMA+“ 

,,EMA“. 

Gegužės 26d.   

Aš jau moku! 78-79p. 

Gegužės 27d. 

Mažoji atmintinė. Kaip atlikti 

tyrimą?. 

Gegužės 28 d.. 

Mažoji atmintinė.Uždavinio 

vaizdavimas schema. 

Gegužės 29d.                   
Savarankiško darbo diena su 

,,EMA+“ ir ,,EMA“. 

Gegužės 25d. 

Vandens tarša. 

Gegužės 27d. 

EMA užduočių atlikimas. 

Vanduo ir sausuma. 

 

 

 

 

 

                                                     

Gegužės 27 d. 

Mažasis futbolas. 

Futbolo kamuolio 

technika. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės 28d. 

Darbų 

apibendrinimas. 
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  Susipažins su  R. Skučaitės eilėraščiu 

,,Pasaka be galo“. 

Susipažins su K.Kasparavičiaus 

pasakojimais iš knygos ,,Apie šį bei tą. 

Pakartos žodžių su minkštumo ženklu 

rašybą. Aptars perskaitytas knygas..     

Gebės apskaičiuoti daikto 

masę, atstumą, talpą. 

Paaiškins, kaip atlikti tyrimą. 

Spręs tekstinius uždavinius  

pagal vaizdavimo schemą. 

Aptars, kas teršia vandenį. Gebės varytis futbolo 

kamuolį. 

Gebės aptarti 

atliktus darbus. 
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s Skaitiniai 1 klasei. 

EDUKA klasė.                                             

EMA pratybos. 

,,EMA+“ užduotys. 

Youtube. 

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

Xim4B0jdQ   

. 

Vadovėlis „Taip” III dalis.                 

78-79p.p.         .                                            

Pratybų sąsiuvinis.                                      

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

,,EMA+“ užduotys. 

 

 

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

Youtube.Vandens tarša. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BRbkMPlu7Oo   

Youtube.   

    

Youtube.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=RtkeVx0

FqOk          

 Papasakos apie 

labiausiai patikusį 

darbą. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CrXim4B0jdQ
https://www.youtube.com/watch?v=CrXim4B0jdQ
https://www.youtube.com/watch?v=BRbkMPlu7Oo
https://www.youtube.com/watch?v=BRbkMPlu7Oo
https://www.youtube.com/watch?v=RtkeVx0FqOk
https://www.youtube.com/watch?v=RtkeVx0FqOk
https://www.youtube.com/watch?v=RtkeVx0FqOk
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Iki gegužės 29 d.  

Skaitiniai 1 klasei.                    

,,Skaitymo dirbtuvėlės“. 

Skaitiniai ,,Upelis“.                                                    

Eduka užduotys. 

Ema užduotys.,,EMA+“ užduotys. 

          

Iki gegužės 29d.                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys.,,EMA+“ 

užduotys. 

Pratybų sąsiuvinis ,,Taip“ 

Nr.3 

Iki gegužės 29 d.   

Eduka užduotys. 

Ema užduotys..,,EMA+“ 

užduotys. 

 

    

                                                

Gegužės 29d. 

Nufotografuoti ir 

atsiųsti į TAMO 

dienyną arba klasės 

svetainę. 

 

Gegužės 28d. 

Pristatys video 

konferencijoje. 
K

o
n

su
lt

a
ci

ja
 Individuali konsultacija kasdien Zoom, 

telefonu, el. paštu nuo                   

10.00 -11.00 val. 

Individuali konsultacija 

kasdien  Zoom, telefonu, el. 

paštu nuo 11.00 -12.00 val. 

 

 

Individuali konsultacija 

Zoom, telefonu, el. paštu  

gegužės 20 d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija pagal 

poreikį: Zoom, 

telefonu, el. paštu. 

Individuali 

konsultacija 

pagalporeikį: 

Zoom, telefonu, el. 

paštu. 


