
Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis       2019 - 2020 m. m.

2  klasės mokinių          Mokytoja Kristina 

                            kovo 30d. – balandžio 3 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  (nuotoliniu būdu)
       Lietuvių kalba Matematika   Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Dailė ir tehnoligijos
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Praeitis. Kokius veiksmo 
žodžius vartojame? 
Aitvaro skrydis. Kaip rašyti 
pasakojimą remiantis planu ir 
veiksmo žodžiais?
Kas pasakojama apie Puntuko 
akmenį?

Kaip rasti nežinomą dėmenį?
Kaip rasti nežinomą turinį?
Aš jau moku.

Giminės medis. Judrieji  žaidimai. 
Bėgimas. 
Video mankšta. 

Darbas laisva tema 

naudojant programą  
https://sketch.io
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Atliks užduotis EDUKOJE.
Kurs sakinius.
šsiaiškinti, kaip kuriamas 
pasakojimas remiantis planu ir 
veiksmo žodžiais.
Taisyklingai parašyti veiksmo 
žodžius, kurie atsako į klausimą 
ką veikė?
Perskaityti negrožinį tekstą ir jį 
suprasti.
Teisingai atlikti teksto 
supratimo užduotis.

Išsiaiškins, kaip sudaryti lygybę su 
nežinomu turiniu. • Mokės užrašyti, 
kaip remiantis sudaryta lygybe 
ieškoma nežinomo turinio. • Išspręs 
uždavinį sudaręs lygybę su nežinomu 
turiniu. 
• Išsiaiškins, kaip sudaryti lygybę su 
nežinomu atėminiu. • Mokės užrašyti, 
kaip remiantis sudaryta lygybe 
ieškoma nežinomo atėminio. • Išspręs 
uždavinį sudaręs lygybę su nežinomu 
atėminiu. • Palygins du uždavinio 
sprendimo būdus ir juos paaiškins. 
Pakartos, pasitikrins ir įsivertins, kaip 
geba: • sudaryti lygybę su nežinomu 
skaičiumi; • rasti nežinomą sudarytos 
lygybės skaičių.

Ugdys supratimą kodėl svarbu pažinti
savo giminės, šeimos istoriją.
Mokysis sudaryti giminės medį.

Žais įvairius imitacinius, 
žaidybinio pobūdžio 
žaidimais. 
Gebės ugdyti ištvermę 
bėgant ir žaidžiant 
judriuosius žaidimus.

Perteiks sumanytą idėją 
spalvinės raiškos 
priemonėmis.

Dalis mokinių  dirbę šia 
programa. 

https://sketch.io/
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Atliksime kartu užduotis 
pratybose.
Savarankiškas darbas 
(užduotys),. EMA, EDUKA.

  

Atliksime kartu užduotis pratybose.
Savarankiškas darbas (užduotys),. 
EMA, EDUKA..

Kompiuterines programos  pagalba 
sukurs giminės medį.

Jei yra galimybė (daugiau 
sesių ar brolių, ar įtraukiant 
tėvelius ) sužaisti judrujį 
žaidimą lauke. 

Aplink namą, mamos daržą, 
aplink tvorą bėgti 
nesustojant savo tempu 2 
min.

Atlikti imitacinę mankštą.
Joga 7:24
https://www.youtube.com/
watch?v=8oGR5xucItI

Padaryti darbą programa: 
https://sketch.io/sketchpad/
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atlikti užduits EMOJE, 
EDUKOJE.

Iki nurodytos dienos ar laiko atlikti 
užduotis EMOJE, EDUKOJE.

Sukurtas giminės medis.
Iki balandžio 8 d. 
Medžiai siunčiami mokytojai el. 
paštu.

Nuotrauka mokytojai.
Arba atsiųstas nedidelis 
video.
Iki balandžio 6 d. 

Darbo nuotrauka atsiųsta 
mokytojai. 
Iki balandžio 6 d.

K
on

su
lt

ac
ij

a Pagal dienos planą video 
konferencijos.

Pagal dienos planą video 
konferencijos.

Pagal dienos planą video 
konferencijos.

Individuali konsultacija, 
telefonu, el. paštu, ZOOM. 

https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI
https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI
https://sketch.io/sketchpad/
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