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3  klasės mokinių                 Mokytoja  Laimutė  

 

                         Balandžio 6d. – balandžio 10 d.   mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio 

pažinimas  
 

Muzika              Fizinis Dailė ir 

technologijos 

T
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Kaip sudaryti sudurtiniai 

žodžiai? 

Ką galima sužinoti iš interviu 

su rašytoja? 

Kaip įsivaizduoti ir pažinti 

kūrinio veikėją? 

Kada vartojame būdvardžius? 

Kaip būdvardžiai derinami su 

daiktavardžiais? 

Mililitras. Ko „verkia“ jūra? 

Mililtras. Laiškas butelyje 

Dalyba iki 1000. Juodas darbas 

Dalyba iki 1000. Sprendimą 

randu su draugu 

Dalyba iki 1000. Kapitono 

užrašai 

Ar mokame 

bendrauti? 

Kodėl Lietuva 

vadinama 

piliakalnių šalimi? 

Styginiai 

instrumentai 

Šuoliukai per 

šokdynę. 

 

Lankstinys 

„Diena- naktis“ 
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Parašys sudurtinius 

žodžius ir pažymės jų 
reikšmines dalis.  Supras, kaip 

autorė apibūdina savo sukurtus 
veikėjus.  Apibūdins veikėjų 
išvaizdą ir charakterio 

savybes.  Derins būdvardžius 
su daiktavardžiais ir juos 

parašys. 

Nurodys talpos matavimo 

vienetus 

 ml, l. Atliks veiksmus su 

vieniniais, matiniais skaičiais. 

Perskaitys ir užrašys apvalių 

dešimčių ir šimtų dalybos iš 

vienaženklio skaičiaus 

veiksmus 

Supras, kaip 

bendraujant 
svarbu tinkamai 

reikšti mintis. 
Pažins 3-4 
Lietuvos 

piliakalnius, juos 
apibūdins 

Susipažins su 

styginiais 
griežiamaisias 

instrumentais 

Tobulins 

judesius, 
stiprins 

raumenis 

Lavins 

lankstymo 
įgūdžius 

V
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Darbas su klasės mokytoja 

asinchroniniu ir sinchroniniu 

būdu.  Individualus 

savarankiškas darbas.  Atliks 

užduotis pratybų sąsiuviniuose 

pagal vadovėlio temas. Atliks 

užduotis Eduka klasė aplinkoje 

 

Darbas su klasės mokytoja 

asinchroniniu ir sinchroniniu 

būdu Stebės vaizdo pamoką 

„Mililitras“. Individualus  

savarankiškas darbas.  Atliks 

užduotis pratybų sąsiuviniuose 

pagal vadovėlio temas. Atliks 

užduotis Eduka klasė aplinkoje 

 

Darbas su klasės 

mokytoja 
asinchroniniu ir 

sinchroniniu 
būdu.  
Individualus 

savarankiškas 
darbas. 

Kūrybinė veikla. 
 
 

Keliais 

sakiniais 
papasakos apie 

styginius 
griežiamuosius 
instrumentus. 

Klausys 
kūrinio 

Eduka 
užduotyje.  

Individualus  

savarankiškas 
darbas 

 

Individualus  

savarankiškas 
darbas 

Peržiūrės 
nuorodą, 
padarys darbelį 
https://www.you
tube.com/watch?
v=WQDblZYdeJc 

https://www.youtube.com/watch?v=WQDblZYdeJc
https://www.youtube.com/watch?v=WQDblZYdeJc
https://www.youtube.com/watch?v=WQDblZYdeJc


 

Planuojame tiek dalykų, kiek dėstome 

 

 

Peržiūrės nuorodą 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=_JKvI3nqlcw 
. 

Atliks užduotis 

pratybose 
pagal 

vadovėlio 
temą. 
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Užduotys EMA  aplinkoje 

04- 08 d.  

Užduotys EMA  aplinkoje 

04- 07 d. 

Užduotys EMA   

aplinkoje 
04- 09d. 

Užduotys 

Eduka 
Aplinkoje 

04- 08 
 

Pristatys 

šuoliukus 
sinchroninio 

bendravimo 
metu 
04-06 

Pristatys darbelį 

sinchroninio 
bendravimo 

metu 
04-10 
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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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_JKvI3nqlcw
https://www.youtube.com/watch?v=_JKvI3nqlcw
https://www.youtube.com/watch?v=_JKvI3nqlcw

