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1  klasės mokinių                        

                            Birželio 1-5  d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas (nuotoliniu būdu) 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Kūno kultūra Dailė ir tehnoligijos 

T
em

a
 

Birželio 1d. 

P.Mašiotas. Švyturyje. 

 Birželio 2d. 

P.Mašiotas.Kaip Jonines švenčia 

Birželio 3d. 

Perskaitytų knygų aptarimas. 

Birželio 4d. 

Kartojimas. 

Birželio 5 d. 

Darbų apibendrinimas 

 

 

  

Birželio 2d.   

.Kartojimas. Laikrodis. Kaip 

nustatyti laiką po 

vidurdienio? 

Birželio 3d. 

Kartojimas.Kaip apskaičiuoti  

įvykio trukmę? 

Birželio 4 d.. 

Kartojimas.Kas matuojama 

metrais, kilometrais, 

kilogramais, litrais? 

Birželio 5d.                    

Darbų apibendrinimas 

Birželio 1d.    

Dantys.                   

Birželio  3d. 

Viktorina ,,Gyvūnijos 

pasaulyje“ 

 

 

 

 

 

                                                     

Birželio 3 d. 

Žaidimai lauke. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 4d. 

Darbų 

apibendrinimas. 
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  Susipažins su P.Mašioto tekstais 

,,Švyturyje“, ,,Kaip Jonines švenčia“. 

 Aptars perskaitytas knygas, išmoktas 

temas.    

Pakartos, kaip nustatyti laiką 

po vidurdienio. Prisimins, 

kaip apskaičiuoti įvykio 

trukmę. Spręs tekstinius 

uždavinius atstumui, masei, 

talpai rasti. 

Prisimins ir pakartos, kaip 

saugoti dantis. Dalyvaus 

viktorinoje ,,Gyvūnijos 

pasaulyje“. 

Žais pagal pasirinkimą 

žaidimus lauke.  

Gebės aptarti 

atliktus darbus. 
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s Skaitiniai 1 klasei. 

EDUKA klasė.                                             

EMA pratybos. 

,,EMA+užduotys 

                         .                                                                      

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

,,EMA+“ užduotys 

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

   

    

Prisimins išmoktus 

žaidimus ir žais lauke 

pagal pasirinkimą.        

 Papasakos apie 

labiausiai patikusį 

darbą. 
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Iki birželio 3 d.  

Skaitiniai 1 klasei.                     

Skaitiniai ,,Upelis“.                                                    

Eduka užduotys. 

Ema užduotys.,,EMA+“ užduotys. 

          

Iki birželio 3d.                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys.,,EMA+“ 

užduotys. 

 

Iki birželio 3 d.   

Eduka užduotys. 

Ema užduotys..,,EMA+“ 

užduotys. 

 

    

                                                

Birželio3d. 

Grupėmis pristatys 

video konferencijoje. 

 

 

Birželio 3d. 

Grupėmis pristatys 

video 

konferencijoje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

K
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 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. 


