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1  klasės mokinių                       Mokytoja Vilija 

                            Balandžio 14– 17 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  (nuotoliniu būdu) 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Kūno kultūra Dailė ir tehnoligijos 

T
em

a
 

Balandžio 14d.                        

Kuriose Lietuvos vietose verta 

apsilankyti?  72-73p 

Ką išmokau rašyti taisyklingai  

76-77p. 

Balandžio15d. 

Eilėraštis. Anzelmas Matutis.  Aš 

tavo gimtinė 

Kas? Ką veikia? Kur? rašyba 

Balandžio 16d. 

Raimondas J.Nabus. Bitė. 

Įsidėmėtinos rašybos žodžiai, 

Dvibalsiai. 

 Balandžio 17d. 

Ką supratau perskaitęs tekstą 

,,Bitė“? 

 

Balandžio 14d.   

Sudėtis iki 100.38-39p. 

Balandžio 15d. 

Kaip iš dviženklio skaičiaus 

atimti vienaženklį skaičių?         

40-41p. 

Balandžio 9d. 

Atimtis iki 100. 42-43p. 

Balandžio 10d. 

Ar jau moku? 44-45p. 

 

Balandžio 15d. 

Kodėl po žiemos ne iškart 

ateina vasara? 

 

                                                     

Balandžio 15 d. 

Pamoka ,,Gyvūnijos 

pasaulis“ 

https://www.youtube.

com/watch?v=pUOY

6up3FUA     

Balandžio 17d.     

Judesių ,,Gyvūnijos 

pasaulis“ kartojimas.   

 

 

 

 

 

 

Balandžio 16d. 

Pasidaryk pats. 

,,Bitė“ 

 

P
a
si

ek
im

a
i 

 

Išvardins ir pristatys bent 4 

objektus Lietuvoje, kuriuos verta 

aplankyti.Teisngai atsakys į 

klausimus.taisyklingai parašys 

mietų ir upių pavadinimus. 

Paaiškins, kas yra gimtinė, 

raiškiai mokysis skaityti 

eilėraštį,taisyklingai sudarys ir 

užrašys sakinius. 

Susipažins su R.J.Nabaus tekstu 

,,Bitė“,susies perskaitytą tekstą su 

paveikslėliais.gebės sudaryti 

Paaiškins, kaip sudėti skaičius 

naudojant skaičių tiesę, kaip 

atlikti schema pavaizduotą 

sudėties veiksmą, mokysis 

sudėti dviženklį ir vienaženklį 

skaičių 100 ribose. 

Paaiškins, kaip iš dviženklio 

skaičiaus atimti vienaženklį 100 

ribose bei naudojantis skaičių 

tiese. 

Pakartos, pasitikrins, kaip moka 

atlikti sudėties ir atimties 

Atliks bandymą ir išsiaiškins, 

kaip keičiasi metų laikai, 

suformuluos išvadas. 

Apibūdins metų laikų kaitą. 

Pastebės metų laikų 

požymius ir 2-5 sakiniais 

juos apibūdins. 

 

 

Gebės atlikti šuolius, 

įveikiant horizontalias 

ir vertikalias kliūtis. 

Mokysis atkartoti 

įvairių gyvūnų 

judesius. 

 

Gebės pasigaminti 

darbelį ,,Bitė“ iš 

tualetinio popierius 

ritinėlių. 

https://www.youtube.com/watch?v=pUOY6up3FUA
https://www.youtube.com/watch?v=pUOY6up3FUA
https://www.youtube.com/watch?v=pUOY6up3FUA


 

 

 

sakinius su pateiktais žodžiais, 

pakartos dvibalsių rašybą. 

  

 

veiksmus 100 ribose ir pasirinks 

tinkamąą veikamą uždaviniams 

spręsti. 

V
ei
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Vadovėlis „Taip” III dalis 72-

81p. Pratybų sąsiuv. „Taip”           

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos 

YouTube. 

Vadovėlis „Taip” III dalis         

38-45p.                                            

Pratybų sąsiuv. „Taip”  

Priedai                                        

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos 

Vadovėlis „Gilė“” II dalis                                                    

Pratybų sąsiuv. „Gilė”                                      

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos 

YouTube. 

https://www.youtube.

com/watch?v=pUOY

6up3FUA 

YouTube. 

https://www.youtube

.com/watch?v=oU-

Yg1rh9Bk           

A
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Iki balandžio 17d.                               

Iš Eduka užduočių banko.                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys 

Iki balandžoio 17d. 

Eduka užduočių banko                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys 

Balandžio 20d.     

Atliks bandymą aprašytą 

vadovėlio ,,Gilė“65p.ir 

parašys  išvadas.                                                                    

Balandžio 17d. 

Atliks išmoktus 

judesius video 

konferencijoje. 

 

Balandžio 14d.           

Margučio nuotrauka. 

Balandžio 23d. 

Darbelio 

demonstravimas 

Zoom konferencijoje 

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  

balandžio 15d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu  

balandžio 15d.nuo              

11.00 -12.00 val. 

Individuali 

konsultacija Zoom, 

telefonu, el. paštu  

balandžio 16d.nuo              

11.00 -12.00 val. 
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