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3  klasės mokinių                 

 

                         Gegužės 18 d. – gegužės 22 d.   mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Muzika              Fizinis Dailė ir 

technologijos 

T
em

a
 

Kas ir kur suka lizdus? 

Kas ir kur suka lizdus? 

Man patinka iššūkiai. 

Ką skaitysiu vasarą? 

Kartojimas 

 

Kartojimas 

 Statistika 

Matai ir matavimai 

Geometrija 

Skaitiniai reiškiniai 

 

Ar galima nupiešti 

žemę? 

Žemynai 

Liaudies 

instrumentai 

Ryto mankštos 

pratimų 

kompleksas. 

Skanu ir sveika 

P
a
si

ek
im

a
i 

 

Teisingai atliks teksto 

supratimo užduotis. 

Pakartos ir įtvirtins 

gebėjimus: ras negrožinio 

teksto požymius; patikrins 

negrožinio teksto faktus. 

 Pasirinks įdomią knygą. 

  Rinks duomenis apie 

artimą aplinką pagal vieną 

požymį ir juos užrašys 

dažnių lentelėje. 

Skaitys informaciją, 

pateiktą dažnių 

lentelėmis, diagramomis, 

paprasčiausiais atvejais 

pavaizduos duomenis 

stulpeline diagrama. 

Skirs ir išvardys 

Europos, Azijos, 

Afrikos, 

Australijos, Amerikos, 

Antarktidos žemynus. 

Remdamiesi 

savo patirtimi ir 

informavija iš 

vadovėlio 

išvardys 5-6 

liaudies 

instrumentus 

Atliks 

nesudėtingus 

judesius  ir 

mokysis 

taisyklingai 

kvėpuoti 

Domėsis sveikais 

maisto 

produktais, jų 

sudėtimi, 

galiojimu 

 

 
 

V
ei

k
lo

s,
 u

žd
u

o
ty

s 

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 

 

Savo aplinkoje apžiūrės 

maisto produktus, 

išsiaiškins jų sudėtį, 

galiojimo laiką 

 



 

Planuojame tiek dalykų, kiek dėstome 

 

 

A
ts
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y
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a
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Užduotys EMA  aplinkoje 

05- 18 d.  

Užduotys EMA  aplinkoje 

05- 19 d. 

Užduotys EMA   

aplinkoje 

05-21 

Užduotys Eduka 

Aplinkoje 

05- 20 

Priststys  

mankštos 

pratimų 

kompleksą  

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

05- 20 

Pristatys surinktą 

medžiagą 

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

05-22 

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 

 


