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Fizinis ugdymas Dailė ir 

tehnoligijos 

T
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a
 

 

Telefonas. Kaip rašyti 

pasakojimą remiantis planu 

ir planu ir veiksmo 

žodžiais? 

Ką vaikai veiks ieškodami 

pavasario? 

Ateitis. Kokius veiksmo 

žodžius vartojame? 

 

AR JAU MOKU? 

KAIP RASTI NEŽINOMĄ 

DAUGIKLĮ? 

KAIP RASTI NEŽINOMĄ 

DALINĮ? 

KAIP RASTI NEŽINOMĄ 

DALIKLĮ? 

 

Mūsų kraštas praeityje.  

 

Kaip anksčiau vaikai mokėsi. 

 

 

Šuolis į tolį iš vietos. 

 

Pasportuok kartu su šeima. 

„Siaura linija, plačios 

galimybės“. 

 

„Surink savo vardą ir 

pajudėk“.  

 

Virtuali kelionė po 

Orsės muziejų.  
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Parašyti pasakojimą 

remiantis patarimais, planu 

ir veiksmo žodžiais. 

 

Perskaityti skelbimą ir 

negrožinį tekstą bei juos 

suprasti. Atpažinti veiksmo 

žodžius, kurie nusako 

veiksmą, vyksiantį ateityje. 

Rašyti veiksmo žodžius, 

kurie atsako į klausimą ką 

veiks? Parašyti sakinių. 

 

Vartoti veiksmo žodžius, 

nusakančius veiksmus, 

Pakartos, pasitikrins ir 

įsivertins, kaip geba: sudaryti 

lygybę su nežinomu skaičiumi; 

rasti nežinomą sudarytos 

lygybės skaičių. 

Išsiaiškins, kaip sudaryti lygybę 

su nežinomu daugikliu. Mokės 

užrašyti, kaip remiantis sudaryta 

lygybe ieškoma nežinomo 

daugiklio. Išspręs uždavinį 

sudaręs lygybę su nežinomu 

daugikliu. 

Išsiaiškins, kaip sudaryti lygybę 

su nežinomu daliniu. Mokės 

užrašyti, kaip remiantis sudaryta 

Raginti pažinti savo kraštą ir 

jį branginti. Pristatyti anų 

laikų žmonių gyvenimo būdą.  

Pristatyti mokiniams 

mokyklos istoriją, ugdyti 

supratimą kaip vaikai mokėsi 

anksčiau. 

 

Tobulins šuolį iš vietos į 

tolį.  

 

Pagal duotą lentelę, pagal 

savo vardo raides atliks 

pratimus.  

 

Kartu su šeimos nariais 

atliks įvairius pratimus 

gryname ore.  

 

 

Vitualioje erdvėje 

mokiniai susipažins 

kaip atrodo šis įžymus 

muziejus Prancūzijoje.  



 

 

kurie vyks ateityje 

atsižvelgiant į asmenį. 

Rašyti veiksmo žodžius, 

kurie atsako į klausimą ką 

veiksiu? Sukurti sakinių. 

lygybe ieškoma nežinomo 

dalinio.  Išspręs uždavinį 

sudaręs lygybę su nežinomu 

daliniu ir paaiškins, kaip tą 

dalinį rasti.  

 

Išsiaiškins, kaip sudaryti lygybę 

su nežinomu dalikliu.  Mokės 

užrašyti, kaip remiantis sudaryta 

lygybe ieškoma nežinomo 

daliklio. Išspręs uždavinį 

sudaręs lygybę su nežinomu 

dalikliu. 
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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. 

 

 

 

 

Vaikščiodami po sales, 

muziejaus erdves ras 

mokytojos nurodytą 

paveikslą.   
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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. 

Nuotrauka mokytojai 

arba atsiųstas nedidelis 

video. 
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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. 



 


