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3  klasės mokinių                 

 

                         Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.   mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Muzika              Fizinis Dailė ir 

technologijos 

T
em

a
 

Kaip atpažinti kalbos dalis? 

Ką galime sužinoti iš interviu 

su gamtininku? 

Veiksmažodžių laikai 

Būdvardžių derinimas su 

daiktavardžiais 

Tikriniai daiktavardžiai 

Kvadratinis metras 

Plotas ir perimetras 

Plotas ir perimetras 

Kartojimas 

Kartojimas 

Kodėl žaidžiame nuo 

senų senovės? 

Kokios mokyklos 

buvo seniau? 

Dainuoju šventę  Bendro lavinimo 

pratimai. 

 

Tekstilės gaminiai 

P
a
si

ek
im

a
i 

 

Pperskaitys ir supras 

Interviu.  

Taisyklingai rašys 

veiksmažodžius ir 

daiktavardžius. 

Derins būdvardžius su 

daiktavardžiais. 

Taisyklingai parašys 

tikrinius daiktavardžius. 

  Spręs paprastus 

uždavinius, 

kuriuose reikia naudoti 

įvairių matavimų rezultatus. 

Apskaičiuos trikampio, 

keturkampio 

perimetrą, stačiakampio 

plotą. 

Palygins žmonių 

gyvenimo būdą, 

užsiėmimus bei 

laisvalaikį 

seniau ir dabar. 

Laisvai ir tiksliai 

vartos sąvokas, 

reiškiančias laiką. 

 

Iškausys dainos, 

apibūdins jos 

nuotaiką, ritmą. 

 

Atliks mankštos 

pratimus, pagal 

nurodytą muziką 

 

Savais žodžiais 

paaiškins, kokie 

yra tekstilės 

gaminiai  

 

 
 

V
ei
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s,
 u

žd
u

o
ty
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Darbas su klasės mokytoja 

asinchroniniu ir sinchroniniu 

būdu.  Atliks užduotis pratybų 

sąsiuviniuose pagal vadovėlio 

temas. Atliks užduotis Eduka 

klasė aplinkoje.  

 

Darbas su klasės mokytoja 

asinchroniniu ir 

sinchroniniu būdu Stebės 

vaizdo pamoką .  Atliks 

užduotis pratybų 

sąsiuviniuose pagal 

vadovėlio temas. 

Atliks užduotis Eduka klasė 

aplinkoje 

 

Darbas su klasės 

mokytoja 

asinchroniniu ir 

sinchroniniu būdu.   

Atliks testą.   

Klausys kūrinio 

Eduka 

užduotyje.  

 

Atliks užduotis 

pratybose pagal 

vadovėlio temą. 

 

 

 

Individualus  

savarankiškas 

darbas 

 

Iš papildomų šaltinių 

surinks medžiagą 

apie tekstilės 

gaminius, pateiks 

pavyzdžių iš savo 

aplinkos 

 



 

Planuojame tiek dalykų, kiek dėstome 

 

 

A
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-

m
a
i,

 d
a
ta

 

Užduotys EMA  aplinkoje 

05- 11 d.  

Užduotys EMA  aplinkoje 

05- 12 d. 

Užduotys EMA   

aplinkoje 

05-14 

Užduotys Eduka 

Aplinkoje 

05- 13 

Pristatys 

pratimus 

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

05-13 

Pristatys surinktą 

medžiagą 

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

05-15 

K
o
n

su
lt

a
ci

ja
 Konsultacijos vyks 

naudojantis Tamo dienynu, el. 

paštu, Zoom  aplinka 

 

Konsultacijos vyks 

naudojantis Tamo dienynu, 

el. paštu, Zoom  aplinka 

 

Konsultacijos vyks 

naudojantis Tamo 

dienynu, el. paštu,  

Zoom  aplinka 

 

 

 

Konsultacijos 

vyks naudojantis 

Tamo dienynu, 

el. paštu,  

Zoom  aplinka 

 

Konsultacijos 

vyks naudojantis 

Tamo dienynu, 

el. paštu, 

Zoom  aplinka 

 

Konsultacijos vyks 

naudojantis Tamo 

dienynu, el. paštu, 

Zoom  aplinka 

 


