
Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis 

4 klasės mokinių                  2019 - 2020 m. m.                           

gegužės mėn. 18-22 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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 L. Gutauskas. „Kaip Geležinė varlė ir 

Titas žvaigždes skaičiavo“ 

J. Degutytė. „Vandens lelija“ 

 Kartojimas – sakinio skyryba, 

kreipinio vieta sakinyje 

 Gudelis. „Žvaigždės vaikas“ 

 Kartojimas – prieveiksmis 

 de Sent-Egziuperi. 

„Mažasis princas“ 

 Kartojimas – veiksmažodis, jo laikai. 

 Aiškinamasis testas. 

 Kartojimas – veiksmažodis. 

Bendratis. 

 Skaičiai ir skaičiavimai. 

Dieną naktį eina, niekad nesustoja 

 Reiškiniai, lygtys, nelygybės. 

Veiksmų šalyje 

 Reiškiniai, lygtys, nelygybės. Arkliuko 

Domo užduotys 

 Geometrija. Arkliukas Domas braižo 

 Geometrija. Sukasi ratu 

 

 Augalų 

prisitaikymas 

prie aplinkos. 

 Gyvūnų 

prisitaikymas 

prie aplinkos. 

 

Draugiškas šaržas. 

Koordinacijos ir 

vikrumo pratimai 

namuose. 
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Išklausę mokytojo sekamą pasaką ir 

perskaitę pasaką vadovėlyje, pasirinks 

labiau patikusią ir išmoks ją sekti. 

Savarankiškai sudarys tiesioginius, 

šaukiamuosius, klausiamuosius sakinius ir 

išskirs kreipinius. Atpažinti 

veiksmažodžius, būdo prieveiksmius. 

Remdamiesi turima informacija ir įgytomis 

žiniomis, pritaikys sudėties perstatymo dėsnį 

skaitinio reiškinio reikšmei apskaičiuoti bei 

teisingai apskaičiuos 2-6 reiškinius. Taikydami 

lygties sprendimo taisykles, prisimins, kaip 

spręsti lygtis.  Remdamiesi žiniomis apie 

geometrijos figūras, atpažins ir įvardys 

daugiakampius, parodys kampus, nurodys 

kampų rūšis.Naudodamiesi skriestuvu, tiksliai 

nubrėš nurodyto dydžio apskritimą. 

Remdamiesi 

pamokoje pateikta 

informacija ir 

asmenine patirtimi 2-

4 teiginiais nurodys, 

kaip geba augalai bei 

gyvūnai prisitaikyti 

prie aplinkos. 

Susipažins su draugišku 

šaržu. Suvoks, kuo 

šaržas skiriasi nuo 

portreto. Gebės nupiešti 

pasirinkto draugo šaržą. 

Tobulins koordinacijos 

ir vikrumo pratimų  

atlikimo techniką.  

Kurs namuose kliūčių 

ruožą. 
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Vadovėlis „Pupa” 74-81 pusl. 

Pratybų sąsiuv. „Pupa” 

EDUKA klasė. 

EMA  

Vadovėlis „Riešutas” 60-69 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 26 d.  
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Pagal poreikį bei galimybes kiekvieną dieną 14.00-16.00 val. elektroniniu paštu, video konferencija, telefonu. 


