
Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis      

  2019 - 2020 m. m. 

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

 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas 

 

Fizinis ugdymas Dailė ir 

tehnoligijos 

T
em

a
 

 

Ko išmokau? 

Pamoka skirta rašyti 

mokomąjį diktantą. 

Ko mokiausi apie kalbą? 

 

 

KAIP SPRĘSTI DVIEJŲ 

ŽINGSNELIŲ UŽDAVINĮ? 

SPRENDŽIAME DVIEJŲ 

ŽINGSNELIŲ 

UŽDAVINIUS. 

AŠ JAU MOKU! 

Pasitikrinamasis darbas.  

 

 

 

 

 

  

 

Saulės ir mėnulio kelias. 

Po žvaigždėtu dangumi.   

 

 

Tau siūlau pajudėti!  

Pajudėti, pasimankštinti su smagia 

muzika.  

Rinkis!  

 

Super herojų mankšta.  

https://www.youtube.com/watch?v=f9Kq

F_11EYc&t=47s 

 

Sportuoju lauke.  

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

YmKQAmc 

 

Zumba.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Y7r

Km0aw8M 

 

Pajudėk.  

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

qRsrQwNU&t=249s 

 

 

 

 

 

Kompozicija 

stikliniame inde.   
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Pakartoti ir pasitikrinti 

gebėjimus: • kaip geba 

suprasti perskaitytą tekstą; • 

papasakoti tekstą remiantis 

paveikslėliais ir veiksmo 

žodžiais; • išskirti ir 

apibūdinti daiktavardžius; • 

parašyti žodžius, atsakančius 

į klausimus kur? ką?; • 

parašyti sakinių su šiais 

žodžiais. 

 

Parašyti ir pasitikrinti sakinių 

diktantą. 

 

Pakartoti ir įtvirtinti 

gebėjimus: 

Atpažinti tekstą, sakinį, žodį, 

garsą ir raidę. • Atpažinti 

balsius, priebalsius, 

dvibalsius ir juos žyminčias 

raides. 

• Išsiaiškins, kokios 

informacijos uždavinio 

sąlygoje trūksta. • Pavaizduos 

dviejų žingsnelių uždavinį 

schema. • Užrašys dviejų 

žingsnelių uždavinio 

sprendimą. 

 

Pakartos, pasitikrins ir 

įsivertins, kaip geba: • 

nurodyti daikto dalį; • išspręsti 

uždavinius, kuriuose nurodyta 

daiktų skaičiaus dalis; • 

išspręsti uždavinius 

taikydamas schemas; • 

išspręsti dviejų žingsnelių 

uždavinius. 

• Išsiaiškins, kokios 

informacijos uždavinio 

sąlygoje trūksta. • Pavaizduos 

dviejų žingsnelių uždavinį 

schema. • Užrašys dviejų 

žingsnelių uždavinio 

sprendimą. 

 

Pakartos, pasitikrins ir 

įsivertins, kaip geba: • 

nurodyti daikto dalį; • 

išspręsti uždavinius, kuriuose 

nurodyta daiktų skaičiaus 

dalis; • išspręsti uždavinius 

taikydamas schemas; • 

išspręsti dviejų žingsnelių 

uždavinius. 

Dėmesio koncentracijos lavinimas, 

atliekant pratimus mokoma susitelkti į 

pratimo atlikimą. 

Psichologinio ir emocinio streso 

mažinimas aktyviu poilsiu. 

Lavinama koordinacija ir pusiausvyra. 

Judėjimas ugdo vaikų sąmoningumą nuo 

mažens būti atsakingam už savo kūną, 

pamilti jį, rūpintis jo išvaizda ir sveikata, 

išmokti saugiai judėti. 

 

Naudojant tai ką ras 

gamtoje sukurs  

kompoziciją.  
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Atliksime kartu užduotis 

pratybose. 

Savarankiškas darbas 

(užduotys), EMA, EDUKA. 

  

Atliksime kartu užduotis 

pratybose. 

Savarankiškas darbas 

(užduotys), EMA, EDUKA. 

 

Savarankiškas darbas 

(užduotys), EMA, EDUKA. 

 

 

Mokinys renkasi laiką kada  ir kurias 

atliks mokytojos pasiūlytas veiklas. 

 

Kompozicija gali būti 

ilgalaikė ir 

trumpalaikė.    
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Iki nurodytos dienos ar laiko 

atlikti užduits EMOJE, 

EDUKOJE. 

 

Iki nurodytos dienos ar laiko 

atlikti užduotis EMOJE, 

EDUKOJE. 

 

Iki nurodytos dienos ar laiko 

atlikti užduotis EMOJE, 

EDUKOJE. 

  

Darbo nuotrauka 

atsiunčiama 

mokytojai.  
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 Pagal dienos planą video 

konferencijos. 

Žinutės, el. paštas, telefonas. 

Pagal dienos planą video 

konferencijos. 

Žinutės, el. paštas, telefonas. 

Pagal dienos planą video 

konferencijos. 

Žinutės, el. paštas, telefonas. 

 Žinutės, el. paštas, 

telefonas. 


