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                                                                               Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas 

 

Fizinis ugdymas Dailė ir tehnoligijos 
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Kas yra? Kur yra? 

Kaip skaityti ir suprasti tekstą 

apie tikrovę? 

Kuo ypatingi skruzdėlių namai? 

Kaip skaityti ir suprasti 

kūrinius? 

Kas vardu Greitutė? Skaitau 

tyrinėdamas 

Kaip kurti pasakojimą pagal 

duotą pradžią? 

 

KAIP RASTI PUSĘ, 

TREČDALĮ, 

KETVIRTADALĮ? 

KAIP RASTI VISĄ DAIKTŲ 

SKAIČIŲ, KAI ŽINOMA JŲ 

PUSĖ, TREČDALIS, 

KETVIRTADALIS? 

TAIKOME ŽINIAS. 

AR JAU MOKU? 

 

 

Pasitikrinamasis testas.  

Tai, ko visiems reikia.  

Nori turėti- reikia pakrutėti. 

Aš pykstu.  

Pasitikiu savimi.  

 

 

Judėk sveikai. Vaikų 

treniruotė.  

https://www.youtube.com

/watch?v=GBX3g7fsHJQ

&fbclid=IwAR1E7Tn9G

2stg4dnAGIifwE_Zfb28

YJDhfuqTIy5Ji6Go0f2KI

Rwbg9mLek 

 

Pašok.  

 

 

 

 

 

 

Kaip veide atsispindi 

skirtingos emocijos. 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4za5eEmkcCM 
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Išsiaiškinti, kad daiktavardžiai 

gali reikšti vieną arba kelis 

daiktus. • Įtvirtinti žodžių, 

nurodančių vietą, rašybą. 

Išklausius įrašą aptarti, kaip 

skaityti ir suprasti tekstą apie 

tikrovę. • Išsiaiškinti, kokie gali 

būti ir kaip skirstomi tekstai 

apie tikrovę. 

Ras daiktų skaičiaus dalį. • 

Pavaizduos nurodytą daiktų 

skaičiaus dalį. 

Ras visą daiktų skaičių, kai 

žinoma jų pusė, trečdalis, 

ketvirtadalis. • Išspręs 

uždavinius, kuriuose reikia rasti 

visą daiktų skaičių, kai žinoma 

jų dalis.  

Išsiaiškinti kodėl žmonėms 

svarbu bendrauti vini su 

kitais.  

Padėti suprasti, kad 

netinkamas elgesys, 

nevaldomas pyktis kenkia ir 

pačiam sau ir aplinkiniams. 

Mankštos tikslas – gerinti 

laikyseną, koordinaciją ir 

pusiausvyrą, lavinti 

lankstumą, stiprinti 

nugaros bei smulkiuosius 

raumenis, pagerinti 

miego kokybę, pakelti 

organizmo tonusą, pakelti 

nuotaiką. 

 

Mokysis atvaizduoti žmogaus 

veide skirtingas emocijas.  
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Skaityti ir suprasti tekstą apie 

tikrovę. • Įtvirtinti žodžių, 

atsakančių į klausimus iš ko? 

daug ko? kur?, rašybą. • 

Mokytis paprasčiausių žodžių 

darybos būdų. 

Išklausius įrašą aptarti, kaip 

skaityti ir suprasti kūrinius. • 

Išanalizuoti pagal pateiktus 

patarimus savo perskaitytą 

knygą. 

• Perskaityti ir suprasti V. 

Tamulaičio kūrinio ištrauką 

„Mažoji skruzdėlytė Greitutė“. 

• Papasakoti, ką veikė 

skruzdėlytė Greitutė 

išsipainiojusi iš naujagimio 

marškinėlių. • Įtvirtinti žodžių, 

atsakančių į klausimus ką? daug 

ko?, rašybą. 

• Išsiaiškinti, kaip kuriamas 

pasakojimas pagal duotą 

pradžią. • Parašyti pasakojimą. 

• Skirs daikto ar daiktų 

skaičiaus dalis. • Išspręs 

uždavinius, kuriuose reikia rasti 

daikto ar daiktų skaičiaus dalį. • 

Išspręs uždavinius, kuriuose 

reikia rasti visą daiktų skaičių, 

kai žinoma jų dalis. 

Pakartos, pasitikrins ir 

įsivertins, kaip geba: • atpažinti 

daikto dalį; • išspręsti 

uždavinius, kuriuose reikia rasti 

daikto ar daiktų skaičiaus dalį; • 

išspręsti uždavinius, kuriuose 

reikia rasti visą daiktų skaičių, 

kai žinoma jų dalis. 

Pabrėžti bendravimo, 

gebėjimo dirbti kartu 

reikšmę. 

 

 

Šokio tikslas- pajudėti, 

išsikrauti ir tapti 

laimingesniu.  
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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. 

 

 

„Judėk sveikai“ kviečia 

sportuoti namuose! Vaikų 

treniruotė - tai puiki 

galimybė pajudėti 

vaikams ir žinoma 

prisijungti tėvams. 

Treniruotei pasiruoškite: 

3 ritinėlius tualetinio 

popieriaus, keptuvę, 

celofaninį maišelį, 

pagalvę ir rankšluostį. 

 

 

Įsijungus garsiai  smagią 

dainą, kaip reikiant 

 

Žiūrėdami filmuką piešia 

skirtingas žmogaus emocijas. 

Pasirenka 6-8  labiausiai 

patikusias, pavykusias 

emocijas ir atvaizduoja A4 

lape. Veidai turi būti gražiai 

išsdėstyti lape panašaus 

dydžio.  



 

pašokti, išsikrauti, 

pajudėti.  
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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. 

 

Norintys savo 

mėgstamiausios dainos 

(per kurią smagiai 

pasišoko)  nuorodą 

atsiunčia mokytojai. 

tirkiliskiukai@gmail.com 

 

 

 

Darbus atsiųsti iki 04- 24. 

tirkiliskiukai@gmail.com 

Laukiu vaikų darbų, ne 

tėvelių. Piešti linksmai nėra 

sunku.  
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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. 
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