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3  klasės mokinių                 Mokytoja  Laimutė Staveckienė 

 

                         Balandžio 14d. – balandžio 17 d.   mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Muzika              Fizinis Dailė ir 

technologijos 

T
em

a
 

Laikrodžio išradimo istorija.  

Kaip ieškoti informacijos 

interneto svetainėje? 

Kada būdvardžių galūnėse 

rašome nosines raides? 

Kodėl kūrinyje svarbus 

veikėjo aprašymas? 

Dalyba kampu. Šiaudinukai 

Dalyba kampu. Kelionė 

vandeniu 

Dalyba kampu. Pelių išdaigos 

Uždaviniai sprendžiami per 

vienetą 

Kas yra magnetas? 

Kam reikia 

kompaso? 

Kelionė 

būriniu laivu 

Atsilenkimo 

pratimai 

Medinės 

konstrukcijos 

P
a
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Perskaitys ir supras negrožinį 

tekstą „Laikrodžių istorija“. 

 Patikrins teksto faktus. 

Paaiškins, kaip rasti 

informacijos internetinėje 

svetainėje. Išsiaiškins, kada 

būdvardžių galūnėse 

rašomos nosinės raidės. 

Atliks natūraliųjų skaičių 

dalybą iš vienaženklio  

skaičiaus. 

Pasirinks tinkamą veiksmą ir 

skaičiavimo būdą paprastiems 

uždaviniams spręsti. Numatys 

ir pasitikrins skaičiavimo 

rezultatus. 

Prisimins pasaulio 

kryptis; pateiks 

gamtos 

orientyrų 

pavyzdžių.  

Atliks bandymą 
„Plevenanti gėlytė“ 

Pasakys, kuo 

įdomi ir 

vertinga 

Lietuvos 

muzika ir 

muzikinis 

gyvenimas 

Pagal savo 

gebėjimus 

atliks 

nesudėtingus 

atsilenkimo 

pratimus 

Savais žodžiais 

apibūdins 

medinių 

konstrukcijų 

savybes, pasakys, 

kuo jos skiriasi 

nuo stiklinių ir 

metalinių daiktų  
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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 

„Dalyba kampu“. 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. 

Peržiūrės nuorodą 
https://www.youtub
e.com/watch?v=iwPz
0XUJQmw 

 

Išklausęs 

muzikos 

kūrinį, ji 

apibūdins 2-4 

tinkamais 

žodžiais. 

Klausys 

kūrinio 
Eduka 

užduotyje.  
Atliks užduotis 

pratybose 

pagal 

vadovėlio 

temą. 

Individualus  

savarankiškas 

darbas 

 

Individualus  

savarankiškas 

darbas. 

Žinoti 3-4 

medines 

konstrukcijas 

https://www.youtube.com/watch?v=iwPz0XUJQmw
https://www.youtube.com/watch?v=iwPz0XUJQmw
https://www.youtube.com/watch?v=iwPz0XUJQmw


 

Planuojame tiek dalykų, kiek dėstome 
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Užduotys EMA  aplinkoje 

04- 14d.  

Užduotys EMA  aplinkoje 

04- 17 d. 

Užduotys EMA   

aplinkoje 

04- 16d. 

Užduotys 

Eduka 

Aplinkoje 

04- 15 

 

Pristatys 

atsilenkimus 

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

04-15 

Pristatys 

pavyzdžius 

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

04-17 

K
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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 

 


