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2  klasė       Gegužės 11- 15 d.   mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  (nuotoliniu būdu) 

 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas 

 

Fizinis ugdymas Dailė ir tehnoligijos 
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Kada, kaip ir kam rašome skelbimą 

ar kvietimą? 

 

Kada, kaip ir kam rašome laišką ir 

žinutę? 

 

 

KO IŠMOKAU 2 KLASĖJE? 

Kartojimas. 

 

 

MATEMATIKA KELYJE 

MATEMATIKA ŪKININKO 

SODYBOJE 

PRIE VANDENS TELKINIŲ 

ŽVEJYBOJE 

 

 

Augalai skirtingo dydžio. 

Oi, žirge žigeli! 

 

 

 

Kaip ieškoti lobių? 
http://www.geoshop.lt 

 

 

 

 

Mandala. 

http://www.geoshop.lt/
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Pakartoti ir įtvirtinti gebėjimus: • 

Paaiškinti, kada, kaip ir kam 

rašome skelbimą. • Paaiškinti, 

kada, kaip ir kam rašome kvietimą. 

• Rašyti žodžius, kurie reiškia 

vieną daiktą ir atsako į klausimą 

ką? • Rašyti žodžius, kurie atsako į 

klausimą kur? • Rašyti kvietimą. 

 

Pakartoti ir įtvirtinti gebėjimus: • 

Paaiškinti, kada, kaip ir kam 

rašome laišką. • Paaiškinti, kada, 

kaip ir kam rašome žinutę. • Rašyti 

įsidėmėtinos rašybos žodžius 

(ąsotis, ąžuolas, mįslė, žąsis, 

šiandien, rytoj, Kęstutis, manęs, 

tavęs, mane, tave, ačiū). • Rašyti 

žinutę draugui. 

Pakartos, kaip geba: • palyginti 

skaičius; • pavaizduoti uždavinį 

schema; • išspręsti dviejų 

žingsnelių uždavinius; • rasti 

daiktų skaičiaus dalį; • išspręsti 

uždavinį, kuriame reikia naudoti 

matavimo rezultatus. 

 

Pakartos, kaip geba: • atpažinti 

geometrines figūras; • pavaizduoti 

uždavinį schema; • rasti daiktų 

skaičiaus dalį; • rasti nežinomą 

skaičių. 

 

Pakartos, kaip geba: • išspręsti 

vienaveiksmius ir dviejų 

žingsnelių uždavinius; • parinkti 

tinkamą sprendinį; • perskaityti 

termometrų rodmenis; • rasti 

dalmenį. 

 

Pakartos, kaip geba: • išspręsti 

vienaveiksmius uždavinius; • 

apskaičiuoti trukmę; • užpildyti 

duomenų lentelę ir jos duomenis 

pavaizduoti diagrama; • atlikti 

dalybos ir daugybos veiksmus. 

 

Ugdys supratimą, kad 

augalai skirtingo dydžio. 

Mokysis juos įvardinti.  

 

Gaus žinių apie arklį. 

Ugdys supratimą, kad 

lietuvis ir žirgas (arklys) 

neatskiriami. 

Apie vaikščiojimo naudą yra atlikta 

daugybė tyrimų ir jau seniai 

neabejojama teigiamu vaikščiojimo 

poveikiu sveikatai. Pagrindinis 

motyvas, kuris išskiria ėjimą kaip 

pranašesnę fizinio aktyvumo formą 

prieš kitas, yra tas, jog tai pati 

natūraliausia žmogaus fizinė veikla, 

juk pirmiausia žmogus išmoko 

vaikščioti. Be to ėjimas nuostabus 

tuo, kad tinka absoliučiai visiems, 

nepaisant amžiaus, lyties ar 

gyvenimo būdo. 

 

Mokiniai kartu su tėvelių pagalba 

susipažins su programa. Ir ne tik 

vaikščios (kas yra žmogui sveika ir 

naudinga), bet ir ieškos lobių.  

 

Naudojant programą  
https://inkmandala.com/ap

p/?img=mandala/hard-

adult-coloring-

page.svg&mir=10 

 

sukurs mandalą. 
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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. 

 

 

Išbandys programą. 

 

Sukurs mandalą. 
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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. 

 

Pagal galimybes.  

 

Darbas atsiunčiamas 

mokytojai.  

https://inkmandala.com/app/?img=mandala/hard-adult-coloring-page.svg&mir=10
https://inkmandala.com/app/?img=mandala/hard-adult-coloring-page.svg&mir=10
https://inkmandala.com/app/?img=mandala/hard-adult-coloring-page.svg&mir=10
https://inkmandala.com/app/?img=mandala/hard-adult-coloring-page.svg&mir=10
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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. 


