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1  klasės mokinių                        

                            Gegužės18 – 22 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas (nuotoliniu būdu) 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Kūno kultūra Dailė ir tehnoligijos 

T
em

a
 

Gegužės 18d.  

Skaitiniai ,,Upelis“. 

K.Kasparavičius.Baisi istorija. 

Veidrodis (,,Trumpos istorijos“) 

 Gegužės 19d. 

Eduka.Diagnostinis testas.Teksto 

suvokimas. 

Skaitiniai ,,Upelis“. 

K.Kasparavičius.Dantų šepetukas. 

Batai.(,,Kvailos istorijos“). 

Gegužės 20d. 

Eduka.Diagnostinis testas.Rašymas. 

Skaitiniai ,,Upelis“.  

K.Kasparavičius. Planeta. 

Skrendančios knygos.(,,Kvailos 

istorijos“). 

Gegužės 21d. 

Skaitiniai ,,Upelis“. 

Įsidėmėtinos rašybos žodžių 

kartojimas. 

Gegužės 22d. 

Savarankiško darbo diena su ,,EMA+“ 

,,EMA“. 

Gegužės 19d.   

Kas matuojama litrais?          

74-75p. 

Gegužės 20d. 

Matematika vandens 

pramogų parke. 76-77p. 

Gegužės 21 d.. 

Matematikos diagnostinis 

tesas. 

Gegužės 22d.                   
Savarankiško darbo diena su 

,,EMA+“ ir ,,EMA“. 

Gegužės 18d. 

Gintaras. Medžiagų savybės 

Gegužės 20d. 

Energija ir jos rūšys. 

 

 

 

 

                                                     

Gegužės 20 d. 

Sportuoju, žaidžiu 

lauke. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės 21d. 

Aplikacija iš 

geometrinių figūrų. 
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Diagnostinis testas skirtas mokinių 

pasiekimų lygiui nustatyti.  

Susipažins su K.Kasparavičiaus 

pasakojimais iš knygų ,,Trumpos 

istorijos“, ,,.Kvailos istorijos“. 

Prisimins įsidėmėtinos rašybos 

žodžius. .     

Diagnostinis testas skirtas 

mokinių pasiekimų lygiui 

nustatyti. 

Paaiškins, kas matuojama 

litrais. 

Žinos, kaip sutrumpintai 

žymimas litras. 

Spręs tekstinius uždavinius. 

Paaiškins, kas yra 

gintaras.Apibūdins įvairių 

medžiagų savybes.  

Susipažins su energijos 

rūšimis. 

Gebės užduotis atlikti 

lauke. 

Gebės  iš 

geometrinių figūrų 

sukurti paveikslą. 
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Skaitiniai ,,Upelis“. 

Skaitiniai 1 klasei. 

EDUKA klasė.                                             

EMA pratybos. 

,,EMA+“ užduotys. 

 

. 

Vadovėlis „Taip” III dalis.                 

74-77p.p.         .                                            

Pratybų sąsiuvinis.                                      

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos. 

,,EMA+“ užduotys. 

 

 

 

EDUKA klasė.                               

EMA pratybos 

Youtube.Gintaras. Medžiagų 

savybės. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=GJBasVUjCR4 

Youtube. Energija ir jos 

rūšys. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=hT1LyMbvF88    

    

  Youtube.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=DDupY

mKQAmc 

 Iš geometrinių 

figūrų sukurs 

norimą paveikslą. 
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Iki gegužės 22 d.  

Skaitiniai 1 klasei.                    

,,Skaitymo dirbtuvėlės“. 

Skaitiniai ,,Upelis“.                                                    

Eduka užduotys. 

Ema užduotys.,,EMA+“ užduotys. 

          

Iki gegužės 22d.                             

Eduka užduotys. 

Ema užduotys.,,EMA+“ 

užduotys. 

Pratybų sąsiuvinis ,,Taip“ 

Nr.3 

Iki gegužės 22 d.   

Eduka užduotys. 

Ema užduotys..,,EMA+“ 

užduotys. 

 

    

                                                

Gegužės 19d. 

Nufotografuoti ir 

atsiųsti į TAMO 

dienyną arba klasės 

svetainę. 

 

Gegužės 21d. 

Darbelį 

nufotografuoti ir 

atsiųsti į TAMO 

dienyną arba klasės 

svetainę. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=GJBasVUjCR4
https://www.youtube.com/watch?v=GJBasVUjCR4
https://www.youtube.com/watch?v=hT1LyMbvF88
https://www.youtube.com/watch?v=hT1LyMbvF88
https://www.youtube.com/watch?v=DDupYmKQAmc
https://www.youtube.com/watch?v=DDupYmKQAmc
https://www.youtube.com/watch?v=DDupYmKQAmc

