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4 klasės mokinių          Mokytoja Audronė 

                            kovo 30d. – balandžio 3 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas (nuotolinis mokymas)

        Lietuvių kalba Matematika   Pasaulio pažinimas Dailė ir 
technologijos       

Fizinis ugdymas
T
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a

 M. de Jongas „Gandralizdis ant
stogo“

 R.  Skučaitė.  „Mane  saulytė
šaukė“  Drama  –  dialogas,
užrašomas  be  autoriaus  žodžių.
Remarkos

 V. Dėnas. „Gandrai parskrido“
 Dialogo skyryba.

 Lygtys ir nelygybės.
Pabėgę skaičiai

 Statistika. Kas duoda, tas ir
pats gauna

 Matai ir matavimai.
 Pasaulio milžinai

Kaip  susidarė  žemynai  ir
vandenynai?

Papjė mašė 
technika.
Dubenėlis.

Pratimų su 
kamuoliukais 
kompleksas.
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Perskaitę  vadovėlyje  duotą  tekstą,
įvardins  temą  ir  pagrindinę  mintį.
Periodiniuose  leidiniuose  ras
papildomos  informacijos  apie
gandrus,  pritaikys  rastą  medžiagą
rašydamas  rašinį  apie  gandrus.
Remdamasis  vadovėlyje  pateikta
informacija  ir  asmenine  patirtimi,
paaiškins su teatru susijusias sąvokas,
atpažins  dramos  kūrinį  iš  užrašymo
formos.  Užrašys  trumpą  dialogą,
pasirinkdamas autoriaus  žodžių  vietą
jame

Prisimins,  kaip  sprendžiamos
lygtys, ras dviejų keturių lygčių
sprendinius  ir  patikrins,  ar
skaičius  yra  paprasčiausios
lygties sprendinys. Remdamiesi
įgytomis  žiniomis  teisingai
išspręs  1-3  paprastus
uždavinius,  kuriuose  reikia
naudoti  įvairių  matavimo
rezultatus.

Remdamiesi  pamokoje
pateikta  informacija  ir
asmenine  patirtimi
paaiškins,  kaip  susidarė
žemynai  ir  vandenynai,
išvardins  žemynus  ir
vandenynus.  Paruoš  vienas
arba  su  draugu  trumpą
pristatymą  apie  vieną
žemyną ir vandenyną.

Susipažins  su
papje  mašė
technika.
Pagamins  ir
dekoruos
dubenėlį.

Išmoks pratimų su 
kamuoliukais 
kompleksą.
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Vadovėlis „Pupa” 10-15 pusl.
Pratybų sąsiuv. „Pupa”
EDUKA klasė.
EMA 

Vadovėlis „Riešutas” 68-77 
pusl.
Pratybų sąsiuv. „Riešutas”
EDUKA klasė.
EMA

EDUKA klasė.
EMA

Powerpoint 
pateiktis.

YouTube. 
Pratimai su 
kamuoliukais.
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Iki balandžio 3 d. Iki balandžio 3 d. Iki balandžio 2 d. Iki balandžio 1 d. Iki balandžio 3 d.
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Pagal galimybes bei poreikį kiekvieną
dieną 9.00-10.00 val.

Pagal galimybes bei poreikį 
kiekvieną dieną 10.00-11.00 
val.

Pagal galimybes balandžio 2
d. 11.00-12.00 val.

Pagal galimybes 
ir poreikį 
balandžio 1 d. 
11.00-12.00 val.

Pagal galimybes ir 
poreikį balandžio 3 d. 
11.00-12.00 val.
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