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1  klasės mokinių                        

                            Gegužės 4 – 8 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas (nuotoliniu būdu) 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Kūno kultūra Dailė ir tehnoligijos 

T
em

a
 

Gegužės 4d.   

Kodėl sakoma, augu skaitydama(as) 

Žodžių su i-y rašyba 

 Gegužės 5d. 

Violeta Palčinskaitė. Eilėraštis. 

Vasaros vardai 

Eilėraščio nurašymas. 

Žodžių su u-ū rašyba                                                

Gegužės 6d 

Skaitiniai ,, Upelis“. 

Pasakos apie gyvūnus.Ožka ir 

vilkas.4-5p. 

Sakinio pradžios rašymas. 

Gegužės 7d. 

Skaitiniai ,, Upelis“. Pasakos apie 

gyvūnus.Vilkas ir siuvėjas.6-7p. 

Ką? rašyba 

Gegužės 8d. 

Savarankiško darbo diena su 

,,EMA+“ 

Gegužės 5d.   

Laikrodis 58-59p. 

Gegužės 6d. 

Kaip nusakyti laiką po 

vidurdienio? 60-61p. 

Gegužės 7 d.. 

Kaip apskaičiuoti įvykio 

trukmę? 62-63p. 

Gegužės 8d.                   
Savarankiško darbo diena su 

,,EMA+“ 

Gegužės 4d. 

Naminiai ir laukiniai 

gyvūnai 

Gegužės 6d. 

Mano augintinis 

 

 

 

 

                                                     

Gegužės 6 d. 

Šuoliukai per trumpą 

šokdynę. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės 7d. 

Naminis gyvūnas 
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Perskaitys knygų pristatymą, 

pristatys, kurias knygas norėtų 

perskaityti, aprašys įdomiausią 

perskaitytą knygą. 

Susipažins su V.Palčinskaitės 

eilėraščiu ,,Vasaros vardai“ ir 

nusakys, ką įsivaizduoja 

skaitydami, mokysis raiškiai 

skaityti. 

Susipažins su skaitmeniniu 

vadovėliu ,,Upelis“,skaitys pasakas 

apie gyvūnus. 

Pakartos žodžių su i-y, u-ū rašybą, 

ką?, sakninio pradžios rašybą. 

Paaiškins ilgosios ir trumposios 

laikrodžio rodyklių paskirtį; 

atpažins ir pasakys, kiek valandų 

rodo laikrodis; sužinos, kaip 

sutrumpintai žymimos valandos; 

paaiškins, kaip skaičiuojamas 

laikas po vidurdienio; 

spręs įvykio trukmės 

skaičiavimo uždavinius. 

Atpažins artimiausioje 

aplinkoje aptinkamus 

gyvūnus,nurodys jų paskirtį, 

gyvenimo sąlygas.. 

Susipažins su šuoliukų 

per pirmyn sukamą 

šokdynę atlikimo 

technika, mokysis 

šokninėti pre šokdynę 

abiem kojomis, viena 

koja, paeiliui keisdami 

kojas. 

Gebėspasirinkta 

technika nupiešti 

naminį gyvūną 
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EDUKA klasė.    

Užduotys iš Eduka užduočių banko.                                          

EMA pratybos. 

Skaitiniai ,,Upelis“. 

. 

Vadovėlis „Taip” III dalis.                 

58-63p.         .                                            

Pratybų sąsiuvinis.                                      

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos 

                                  

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

Youtube.Naminiai gyvūnai. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=l8DSAZTe7i4   

 

  Youtube. Šuoliukai 

per trumpą šokdynę. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=quoyW7

FZqdI 

Pasirinkta technika 

nupiešti naminį 

gyvūną 
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Iki gegužės 8 d.  

Skaitiniai 1 klasei. 

,,Skaitymo dirbtuvėlės“. 

Skaitiniai ,,Upelis“.                                                    

Eduka užduotys. 

Ema užduotys                                           

Iki gegužės 8 d.                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys. 

Pratybų sąsiuvinis ,,Taip“ Nr.3 

Iki gegužės 8 d.     

                                                

Gegužės 7d. 

Atliks išmoktas 

užduotis video 

konferencijoje. 

 

Gegužės 8d. 

Darbelio 

demonstravimas 

Zoom konferencijoje, 

nuotrauka 

K
o
n

su
lt

a
ci

ja
 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 7 d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu  

gegužės 8 d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4
https://www.youtube.com/watch?v=l8DSAZTe7i4
https://www.youtube.com/watch?v=quoyW7FZqdI
https://www.youtube.com/watch?v=quoyW7FZqdI
https://www.youtube.com/watch?v=quoyW7FZqdI

