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3  klasės mokinių                  

 

                         Balandžio 27d. – balandžio 30 d.   mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Muzika              Fizinis Dailė ir 

technologijos 

T
em

a
 

II skyriaus apibendrinimas 

Kaip skirstomi lietuvių kalbos 

garsai? 

Kaip skirstomi lietuvių kalbos 

garsai? 

Kaip pasirinkti įdomią knygą? 

 

 

 

Laiko skaičiavimas 

Laiko skaičiavimas 

Lygtys 

Lygtys 

Giliuko skrynią 

pravėrus... 

Skyriaus 

apibendrinimas 

Pučiamieji 

instrumentai 

 

Pratimai kūno 

laikysenos 

lavinimui. 

 

 

P
a
si

ek
im

a
i 

 

Raiškiai perskaitys eilėraštį. 

Teisingai atsakys į eilėraščio 

analizės klausimus. 

Teisingai pasakys, kaip 

skirstomi lietuvių kalbos 

garsai. 

Nurodys šių dydžių 

matavimo vienetus: laiko – 

s, min, h, para, metai. Žinos, 

kaip susiję gretimi 

matavimo vienetai. 

Smulkins ir 

stambins gretimus 

matavimo vienetus. Spręs 

paprastus 

uždavinius,kuriuose reikia 

naudoti įvairių matavimų 

rezultatus. 

Supras, kad 

bendraujant svarbu 

tinkamai reikšti savo 

mintis, išklausys ir 

toleruos kito išsakytą 

nuomonę. 

Ras 

informcijos 

apie pasirinktą 

pučiamąjį 

instrumentą 

Klausysis 

muzikos 

kūrinių, juos 

vertins 

remiantis savo 

potyriais.  

Koordinuotai ir 

saugiai atliks 

nesudėtingus 

judesius vietoje 

 
 

V
ei

k
lo

s,
 u

žd
u

o
ty

s 

Darbas su klasės mokytoja 

asinchroniniu ir sinchroniniu 

būdu. Atliks testą. Atliks 

užduotis pratybų 

sąsiuviniuose pagal vadovėlio 

temas. Atliks užduotis Eduka 

klasė aplinkoje.  

Darbas su klasės mokytoja 

asinchroniniu ir 

sinchroniniu būdu Stebės 

vaizdo pamoką . Atliks 

testą.  Atliks užduotis 

pratybų sąsiuviniuose pagal 

vadovėlio temas. 

Darbas su klasės 

mokytoja 

asinchroniniu ir 

sinchroniniu būdu.   

Atliks testą.   

Supažindins 

klasės draugus 

su surinkta 

informcija. 

Klausys 

kūrinio 
Eduka 

užduotyje.  

Individualus  

savarankiškas 

darbas 

 

 

 



 

Planuojame tiek dalykų, kiek dėstome 

 

 

  Atliks užduotis Eduka klasė 

aplinkoje 

 

Atliks užduotis 

pratybose 

pagal 

vadovėlio 

temą. 

 

 

 

A
ts

is
k

a
it

y
-

m
a
i,

 d
a
ta

 Užduotys EMA  aplinkoje 

04- 29d.  

Užduotys EMA  aplinkoje 

04- 28 d. 

Užduotys EMA   

aplinkoje 

04-30. 

Užduotys 

Eduka 

Aplinkoje 

04- 29 

Pristatys pratimus 

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

04-27 

 

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 

 

 


