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Fizinis ugdymas Dailė ir 

tehnoligijos 

T
em

a
 

 

PASITIKRINAMASIS 

DARBAS.  

Kas tai? 

Kas yra? Kur yra? 

Kaip skaityti ir 

suprasti tekstą apie 

tikrovę? 

 

AŠ JAU MOKU! 

PASITIKRINAMSIS 

TESTAS. 

 

KAIP GAUNAME DAIKTO 

AR DAIKTŲ SKAIČIAUS 

DALĮ? 

 

Iš kalbos ir rašto istorijos.  

 

Apie kai kurių daiktų kilmę. 

 

 

 

Mankšta su knygomis. 

Žiūrėti nuo 44:58. 

  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20

00100968/lrt-pamokeles-laiskas-

draugui-penkiu-pojuciu-galia-misija-

sibiras-dienotvarke-bei-nuotaikinga-

manksta-su-knygomis 

 

Vaikiška zumba. 

Žiūrėti nuo 42:09. 

https://www.lrt.lt/naujienos/gyve

nimas/13/1160418/lrt-

pamokelese-vaikiska-zumba-ir-

patarimai-kaip-prisijaukinti-

skaityma 

 

 

 

Virtuali kelionė 

po Orsės 

muziejų.  

 

P
a
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im

a
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Pakartoti ir pasitikrinti, 

kaip geba: skirti 

veiksmo žodžius, kurie 

nusako skirtingu laiku 

vykstantį veiksmą; • 

pakeisti ir užrašyti 

veiksmažodžius, 

reiškiančius skirtingu 

laiku vykusį veiksmą; 

• rašyti veiksmo 

Pakartos, pasitikrins ir 

įsivertins, kaip geba:  

• nelygybe užrašyti 

nurodytam skaičiui gretimus 

skaičius; 

 • patikrinti, ar skaičius yra 

nelygybės sprendinys;  

• sudaryti lygybę su nežinomu 

skaičiumi ir rasti tą skaičių;  

 

Ugdys supratimą apie kalbos ir 

rašto raidą.  

 

Ugdys supratimą, kad žmogaus 

išrasti daiktai keičia jo paties 

gyvenimą.  

Pažins  judesių įvairovę 

Žais įvairius imitacinius, žaidybinio 

pobūdžio žaidimais. 

 Gebės ugdyti ištvermę  mankšinantis, 

šokant,  bėgant ir žaidžiant 

judriuosius žaidimus. 

 

Virtualioje 

erdvėje mokiniai 

susipažins kaip 

atrodo šis 

įžymus muziejus 

Prancūzijoje.  
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žodžius, atsakančius į 

klausimą ką veikia?; • 

kurti sakinius 

remiantis paveikslėliu 

ir pateikiamais 

žodžiais. 

 

Išsiaiškinti, kas yra 

daiktavardis, kaip juos 

galima suskirstyti. • 

Pakartoti tikrinių 

daiktavardžių rašybą. 

Išsiaiškinti, kad 

daiktavardžiai gali 

reikšti vieną arba kelis 

daiktus. • Įtvirtinti 

žodžių, nurodančių 

vietą, rašybą. 

Išsiaiškinti, kokie gali 

būti ir kaip skirstomi 

tekstai apie tikrovę. 

• išspręsti uždavinį sudaręs 

lygybę su nežinomu 

skaičiumi.  

 

Sužinos kas yra daikto ar 

daiktų skaičiaus dalis.  

 

V
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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. 

 

Sekančią dieną aptarimas veiklos su 

mokiniais.  

- 
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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. 



 

 

 

 


