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3  klasės mokinių                 Mokytoja  Laimutė Staveckienė 

 

                            kovo 30d. – balandžio 3 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio 

pažinimas  

 

Muzika              Fizinis Dailė ir 

technologijos 

T
em

a
 Kartojimas. Daiktavardžių skaičiai, 

giminės.Jų rašymo trumpiniai. 

Daiktavardžių klausimai. Grožinis, 

negrožinis tekstai.  

Daugyba iki 1000. Mano knygos. 

Sparnuočiai. Iš enciklopedijos. Siunčiu 

laiškelį. Kartojimas. 

Kas yra Lietuvos 

kaimynai? 

Giliuko skrynią 

pravėrus 

Paukščiai 

giesmininkai 

Mankštos 

kompleksas 

Pavasario gėlė 

P
a
si

ek
im

a
i 

 

Paaiškins, kaip nustatyti 

daiktavardžių skaičių, giminę. Išmoks 

daiktavardžių klausimus. Mokės 

išnagrinėti daiktavardžius. Mokės 

paaiškinti grožinio, negrožinio teksto 

skirtumus.  

Mokės padauginti dviženklį, triženklį 

skaičių iš vienaženklio, teisingai jį 

užrašyti. 

Žemėlapyje mokėti 

parodyti Lietuvą. Jos 

2-4 kaimynes. 

Apibedrinti išmoktas 

skyriaus temas. 

Mokėti 

paaiškinti, kas 

yra melodija, o 

kas pritarimas,  

Tobulinti 

judesius, 

stiprinti 

raumenis 

Mokėti derinti įvairias 

medžiagas 

V
ei

k
lo

s,
 u

žd
u

o
ty

s 

Iš vadovėlio paskaityti ir įsidėmėti 

taisykles psl. 14-23. Iš skaitomos 

knygos išrinkti ir išnagrinėti po 10 

daiktavardžių, nustatant giminę, 

skaičių, klausimus.  Skaityti tekstus 

vadovėlyje, atsakyti į klausimus psl. 

24-29. Atlikti užduotis pratybose 

pagal vadovėlio temas. 

 

Iš vadovėlio perskaiti, išsinagrinėti 

daugybos pavyzdžius ir atliks užduotis. 

Vadov. Psl. 20-29. Atlikti užduotis 

pratybose pagal vadovėlio temas. 

 

 Į turimus pasaulio 

pažinimo sąsiuvinius 

surašyti Lietuvos 

kaimynus. Psl. 30-31; 

Atsakyti į vadovėlio 

klausimus psl. 32-33 

( į sąsiuvinius) 

Perskaityti 

tekstą 

vadovėlyje  

Eduka klasė 

Psl.58-61 

Išklausyti 

užduotį 

Paukščių 
turgus.  
Eduka 
užduotyje. 
Atlikti 

užduotis 

pratybose 

pagal 

vadovėlio 

temą. 

 

 

 

Atlikti 

mankštos 

pratimus: 

rankom, 

liemeniui, 

kojom. Pagal 

sąlygas 

pabėgioti . 

Pagal rekomenduotą 

pavyzdį, naudojant 

įvairias priemones 

padarys darbelį 

A
ts

is
k

a
it

y
-

m
a
i,

 d
a
ta

 Užduotys EMA  aplinkoje 

04- 03 d.  

Užduotys EMA  aplinkoje 

 

04- 03 d. 

Užduotys EMA   

aplinkoje 

 

04- 03 d. 

  Nufotografuoti ir atsiųsti 

nuotrauką 

04-02 



 

Planuojame tiek dalykų, kiek dėstome 

 

K
o
n

su
lt

a
ci

ja
 Konsultacijos vyks naudojantis Tamo 

dienynu, el. paštu 

 

Konsultacijos vyks naudojantis Tamo 

dienynu, el. paštu 

 

 

Konsultacijos vyks 

naudojantis Tamo 

dienynu, el. paštu 

 

 

Konsultacijos 

vyks 

naudojantis 

Tamo dienynu, 

el. paštu 

 

 

Konsultacijos 

vyks 

naudojantis 

Tamo dienynu, 

el. paštu 

 

Konsultacijos vyks 

naudojantis Tamo 

dienynu, el. paštu 

 

 


