
Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis      

  2019 - 2020 m. m. 

2  klasė       Gegužės 18- 22d.   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 laišką ir 

žinutę? 

Pasitikrinamieji darbai.  

Skaitau tekstą. Įrašau save.  

 

 

Pasitikrinamieji darbai. 

Kartojimas.  

Sporto šventėje. 

Balionų parduotuvėje. 

Mamos diena.  

Batutų parke.  

Mados studijoje.  

 

 

Kas vaizduojame vietovė 

plane? 

 

 

 

Užduotis “Atrakink telefoną”. Ar 

spėsi? Penki lygiai.  

https://www.youtube.com/watch?

v=rQB7NtO3v0o&fbclid=IwAR0

q8QH-NLsMuXskJU-

qFxuuK37ljgfjDAoOjC_XuQCcJ

nqxBiVHXgR1GS8 

 

Gali pradėti nuo lengviausio lygio. 

https://www.youtube.com/watch?

v=i07OphRBsYA 

  

 

 

 

Laisva tema.  

https://www.youtube.com/watch?v=rQB7NtO3v0o&fbclid=IwAR0q8QH-NLsMuXskJU-qFxuuK37ljgfjDAoOjC_XuQCcJnqxBiVHXgR1GS8
https://www.youtube.com/watch?v=rQB7NtO3v0o&fbclid=IwAR0q8QH-NLsMuXskJU-qFxuuK37ljgfjDAoOjC_XuQCcJnqxBiVHXgR1GS8
https://www.youtube.com/watch?v=rQB7NtO3v0o&fbclid=IwAR0q8QH-NLsMuXskJU-qFxuuK37ljgfjDAoOjC_XuQCcJnqxBiVHXgR1GS8
https://www.youtube.com/watch?v=rQB7NtO3v0o&fbclid=IwAR0q8QH-NLsMuXskJU-qFxuuK37ljgfjDAoOjC_XuQCcJnqxBiVHXgR1GS8
https://www.youtube.com/watch?v=rQB7NtO3v0o&fbclid=IwAR0q8QH-NLsMuXskJU-qFxuuK37ljgfjDAoOjC_XuQCcJnqxBiVHXgR1GS8
https://www.youtube.com/watch?v=i07OphRBsYA
https://www.youtube.com/watch?v=i07OphRBsYA
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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: • išspręsti 

vienaveiksmius uždavinius; • 

pavaizduoti uždavinį schema; • 

atlikti atimties veiksmus. 

Pakartos, kaip geba: • išspręsti 

vienaveiksmį uždavinį; • pristatyti 

diagrama pavaizduotus duomenis; 

• skirti lyginius ir nelyginius 

skaičius.  

Pakartos, kaip geba: • išspręsti 

vienaveiksmį uždavinį; • rasti 

daiktų skaičių, kai žinoma jų 

dalis; • atsakyti į klausimus 

remdamasis diagrama.  

Pakartos, kaip geba: • išspręsti 

vienaveiksmius uždavinius; • rasti 

nežinomą skaičių (daugiklį, 

dalinį, daliklį). 

Prisimins kas yra planas, 

kokia jo paskirtis.  

Nupieš/sukurs vietovės 

planą. 

 Norėdami paraginti visus 

vaikus būti fiziškai 

aktyvesniais, siūlome įvairias 

veiklas.  

Tikslas – per sportą ugdyti 

vaikų, saviraišką, bei 

sveikatinimą. Sportas teigiamai 

veikia kaulų ir raumenų, širdies 

ir kraujagyslių bei kvėpavimo 

sistemų išsivystymą, palaiko 

būtiną energijos apykaitos 

balansą, mažina širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos 

veiksnius (hipertenzija, 

padidėjęs gliukozės ir 

cholesterolio kiekis kraujyje), 

didina kaulų tankį. 
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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. 
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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.  
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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. 


