
                                                                       Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis                                                                                 

4 klasės mokinių                  2019 - 2020 m. m.                           

gegužės mėn. 11-15 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas (nuotolinis mokymas) 

Planas  atsižvelgiant į klasės mokinių mokymosi  poreikius, pasiekimus gali būti koreguojamas. 

                                                                               Lietuvių kalba Matematika    Pasaulio pažinimas  Dailė ir technologijos             Fizinis ugdymas 
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 Raimondo Paškevičiaus „Apie 

dangų“, „Apie nežinią“ 

 Sigito Poškaus „Ko tik nebūna“ 

 Gramatikos karalystėje 

 Vytauto V. Landsbergio „Arklys ir 

žvaigždės“ , „Žvaigždės išmoko 

Dominyką skristi“ 

 Leonardo Gutausko „Kaip Geležinė 

varlė ir Titas žvaigždes skaičiavo“  

Janinos Degutytės „Vandens lelija“ 

 Matai ir matavimai. 

 Statistika. Aplink Žemę per 45 

minutes 

 Kartojimas. 

Riešutėlių derlius 

 Testas 

 Skaičiai ir skaičiavimai. 

Tarp dangaus laivų 

 

 

 Aiškinamasis testas. 

 Testas. 

. 

 

 

 

Origami technika. 

Dėžutė. 

Pusiausvyros pratimai. 

Kliūčių ruožas. 
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Atskirs laišką tarp kitokio tipo tekstų, 

įvardins 1-2 laiško požymius. Remdamiesi 

asmenine patirtimi ras bent 2 iš eilėraštyje 

esančių mįslių ir jas įmins. Perskaitę 

vadovėlyje esantį tekstą, ras mandagaus 

pokalbio taisyklių pavyzdžių, prisimins 

mandagaus pokalbio taisykles. Išklausę 

mokytojo sekamą pasaką ir perskaitę 

pasaką vadovėlyje, pasirinks labiau 

patikusią ir išmoks ją sekti. Savarankiškai 

sudarys tiesioginius, šaukiamuosius, 

klausiamuosius sakinius ir išskirs 

kreipinius. 

Remdamiesi turima informacija ir 

konkrečiais pavyzdžiai, spręs 

paprastus uždavinius, kuriuose 

reikia taikyti įvairių matavimų 

rezultatus. Objektyviai įvertinti savo 

gebėjimus ir savarankiškai spręs 

pasirinktas „Riešutėlio derliaus” 

užduotis. Atliks skyriaus kartojimo 

testo užduotis 

 

Bendraudami ir 

bendradarbiaudami su klasės 

draugais pakartos jau įgytas 

žinias, suformuluos savo mintis 

ir 2-4 teiginiais jas suprantamai 

išsakys. Atliks skyriaus 

kartojimo testo užduotis 

Prisimins popieriaus 

plastines savybes bei 

origami techniką. 

Išlankstys  kubiką 

rubiką. 

Tobulins pusiausvyros 

pratimų atlikimo techniką. 

Įveiks namuose paruoštą 

kliūčių ruožą. 
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Vadovėlis „Pupa” 64-75 pusl. 

Pratybų sąsiuv. „Pupa” 

EDUKA klasė. 

EMA  

Vadovėlis „Riešutas” 52-59  pusl. 

Pratybų sąsiuv. „Riešutas” 

EDUKA klasė. 

EMA 

EDUKA klasė. 

EMA 

Powerpoint pateiktis. YouTube. 
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 Iki nurodytos dienos ar laiko EMA, 

EDUKA klasė pratybose. 

Iki nurodytos dienos ar laiko EMA, 

EDUKA klasė pratybose. 

Iki nurodytos dienos ar laiko 

EMA, EDUKA klasė 

pratybose. 

Iki gegužės 20 d.  
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Pagal poreikį bei galimybes kiekvieną dieną 14.00-16.00 val. elektroniniu paštu, video konferencija, telefonu. 


