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3  klasės mokinių                 

 

                         Gegužės 25 d. – gegužės 29d.   mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  

 

Muzika              Fizinis Dailė ir 

technologijos 

T
em

a
 

Kartojimas. Būdvardžių skaičiai 

Kartojimas. Būdvardžių giminės 

Kartojimas.Daiktavardžių ir  

būdvardžių derinimas 

Kartojimas.Kalbos dalys 

Kartojimas. Palyginimai 

Kartojimas. Geometrija 

Kartojimas. Skaitiniai 

reiškiniai ir lygty 

Kartojimas. Skaitiniai 

reiškiniai ir lygtys 

Kartojimas. Skaičiai ir 

skaičiavimai 

Kartojimas.  Skaičiai ir 

skaičiavimai 

Kartojimas.Žemynai  

(Šiaurės Amerika) 

Kartojimas.Žemynai  

(Australija) 

Vieversio laiškas Tempimo 

pratimai 

 

Kaip prižiūrėti 

drabužius? 

P
a
si

ek
im

a
i 

 

Paaiškins, kaip būdvardžiai 

derinami su daiktavardžiais. 

Ras sakiniuose būdvardžius ir 

kelti jiems klausimus. 

Derinsbūdvardžius su 

daiktavardžiais ir juos 

parašys.  Išsiaiškins, kas yra 

palyginimai, kada jie 

vartojami. 

Nurodys aritmetinių 

veiksmų atlikimo tvarką, 

paaiškins, kaip keičia 

aritmetinių veiksmų 

atlikimo tvarką 

skliaustai.Sprendžiant 

konkrečius uždavinius, 

parodys, kad galioja 

sudėties ir daugybos 

perstatomumo ir 

jungiamumo dėsniai. 

Spėjimo (atrinkimo) 

būdu ras lygties su vienu 

nežinomuoju pavidalo 

sprendinį. 

 Sieks pažinti kitus 

kraštus, jų gamtą ir 

žmones. Elementariai 

išmanys gaublį ir 

pusrutupių žemėlapį. 

Iš natų 

solfedžiuos 

patogaus 

diapazono ir 

nurodytos 

apimties 

melodiją 

Mokės kontro-

liuoti savo 

laikyseną   

 

Domėsis 

drabužių 

etiketėmis, jų 

priežiūra 

 

 
 

V
ei

k
lo

s,
 

u
žd

u
o
ty

s 

Darbas su klasės mokytoja 

asinchroniniu ir sinchroniniu 

būdu.  Atliks užduotis pratybų 

sąsiuviniuose pagal vadovėlio 

Darbas su klasės 

mokytoja asinchroniniu 

ir sinchroniniu būdu 

Stebės vaizdo pamoką .  

Atliks užduotis pratybų 

Darbas su klasės 

mokytoja 

asinchroniniu ir 

sinchroniniu būdu.   

Atliks testą.   

Klausys kūrinio 

Eduka 

užduotyje.  

 

Individualus  

savarankiškas 

darbas 

 

Savo aplinkoje apžiūrės 

drabužius, išsiaiškins, 

kaip juos prižiūrėti 

 



 

Planuojame tiek dalykų, kiek dėstome 

 

 

temas. Atliks užduotis Eduka 

klasė aplinkoje.  

 

sąsiuviniuose pagal 

vadovėlio temas.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 

05- 25 d.  

Užduotys EMA  

aplinkoje 

05- 26 d. 

Užduotys EMA   

aplinkoje 

05-28 

Užduotys Eduka 

Aplinkoje 

05- 27 

Priststys  

pratimus   

sinchroninio 

bendravimo 

metu 

05- 27 

Pristatys surinktą 

medžiagą 

sinchroninio bendravimo 

metu 

05-29 

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 

 

Konsultacijos vyks 

naudojantis Tamo 

dienynu, el. paštu, 

Zoom  aplinka 

 


