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3  klasės mokinių                 Mokytoja  Laimutė  

 

                         Balandžio 20d. – balandžio 24 d.   mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Muzika              Fizinis Dailė ir 

technologijos 

T
em
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Kodėl svarbu mokėti 

paaiškinti žodžių rašybą? 

Ką vadiname palyginimu?‘ 

Kaip kurti veikėjo aprašymą? 

Aprašymas pasitelkiant 

būdvardžius ir palyginimus. 

Ko išmokau? 

 

Dalyba kampu. Knygų 

pasaulyje 

Dalyba kampu. Jaunieji jungos 

Kartojimas. 

Laiko skaičiavimas.Upeliuko 

kelionė. 

Laiko sakaičiavimas. Noriu 

pažinti save. 

 

Kas panašus į baltą 

kamuolį? 

Kokie amatai ir 

verslai seniausi? 

Muzika 

linksmai 

Ritminiai 

pratimai. 

 

„Dėžutė“ 

P
a
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im

a
i 

 

Išsiaiškins, kas yra 

palyginimai, kada jie 

vartojami.Paaiškins ką 

palyginimai suteikia 

aprašymui.  Remiantis planu, 

pateikiamais būdvardžiais ir 

palyginimais bei patarimais 

parašys pasirinkto veikėjo 

aprašymą. 

Atliks natūraliųjų skaičių 

dalybą iš vienaženklio  

skaičiaus. 

Nurodys šių dydžių matavimo 

vienetus: laiko – s, min, h, 

para, metai. Žinos, kaip susiję 

gretimi matavimo vienetai. 

Smulkins ir 

stambins gretimus matavimo 

vienetus 

Išvardys dangaus 

Kūnus, 

Saulę,Mėnulį, 

planetas, 

žvaigždes. 

Paaiškins, kuo 

vertėsi žmonės 

senovėje 

Klausysis 

muzikos 

kūrinių, juos 

vertins 

remiantis savo 

potyriais. 

Atliks ritmo 

pratimą, 

sekdami 

dinamikos 

ženklus 

Mokės judesio 

elementus 

derinti su 

muzika. 

 

Tobulins 

lankstymo 

įgūdžius 
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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 

Darbas su klasės mokytoja 

asinchroniniu ir sinchroniniu 

būdu Stebės vaizdo pamoką . 

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. 

 

Peržiūrės nuorodą  

Išklausęs 

muzikos 

kūrinį, ji 

apibūdins 2-4 

tinkamais 

žodžiais. 

Klausys 

kūrinio 
Eduka 

užduotyje.  

Individualus  

savarankiškas 

darbas 

 

Peržiūrės nuorodą 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=N8p_MIq4ngU 

 

Individualus  

savarankiškas 

darbas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N8p_MIq4ngU
https://www.youtube.com/watch?v=N8p_MIq4ngU
https://www.youtube.com/watch?v=N8p_MIq4ngU


 

Planuojame tiek dalykų, kiek dėstome 

 

 

klasė aplinkoje. Atliks 

kūrybinę užduotį. 

 

 https://www.youtu

be.com/watch?v=hf

91T1_vrKU 

 

Atliks užduotis 

pratybose 

pagal 

vadovėlio 

temą. 
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Užduotys EMA  aplinkoje 

04- 24d.  

Užduotys EMA  aplinkoje 

04- 21 d. 

Užduotys EMA   

aplinkoje 

04- 23d. 

Užduotys 

Eduka 

Aplinkoje 

04- 22 

 

Pristatys 

ritminius 

pratimus 

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

04-22 

Pristatys darbelį 

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

04-24 
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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=hf91T1_vrKU
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