
                                                                       Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis                                                                                           2019 - 2020 m. m.

2;3;4  klasės mokinių          Mokytoja  Vilma 

                            kovo 30d. – balandžio 3 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas 
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„I can do it“- išmoktų 
dalykų kartojimas, 
įtvirtinimas.
Išmoktų gramatinių 
konstrukcijų kartojimas „I 
can do it“- Ruošiamės 
testui.

„I can do it“- išmoktų dalykų 
kartojimas, įtvirtinimas.
Išmoktų gramatinių 
konstrukcijų kartojimas nuo 17-
24 pamokų. Ruošiamės testui.

„I can do it“- išmoktų dalykų 
kartojimas, įtvirtinimas.
Išmoktų gramatinių konstrukcijų 
kartojimas nuo 17-24 pamokų. 
Ruošiamės testui.
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 Atliks užduotis iš EDUKA 
užduočių banko „I can do 
it“.
Pakartos, įtvirtins bei atliks 
apibendrinamąjį testą 
skyriaus nuo 17-24 
pamokų.

Atliks užduotis iš EDUKA 
užduočių banko „I can do it“.
Pakartos, įtvirtins bei atliks 
apibendrinamąjį testą skyriaus 
nuo 17-24 pamokų

Atliks užduotis iš EDUKA užduočių 
banko „I can do it“.
Pakartos, įtvirtins bei atliks 
apibendrinamąjį testą skyriaus nuo 
17-24 pamokų
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EDUKA „I can do it“ iš 17-
24 pamokų.
Vadovėlis 94-95psl.
(sugalvoti po tris sakinukus 
su „I can....“, „Can you...?“,
„Are you...“
Pratybų sąsiuvinyje 
pabaigti „I can do it“ iš 17-
24 pamokų.

EDUKA „I can do it“ iš 17-24 
pamokų.
Vadovėlis 94-95psl.
(prielinksnių pratimas).
Pratybų sąsiuvinyje pabaigti „I 
can do it“ iš 17-24 pamokų.

EDUKA „I can do it“ iš 17-24 
pamokų.
Vadovėlis 34-35psl.“D“ pratimas. 
Pasirinkti bei pradėti skaityti knygą 
“A home reading book“.
Pratybų sąsiuvinyje pabaigti „I can 
do it“ iš 17-24 pamokų.
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Balandžio 1d. EDUKA 
Priedo užduotys

Balandžio 1d. EDUKA 
Priedo užduotys

Balandžio 1d. EDUKA 
Priedo užduotys
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Konsultuosiu pagal 
galimybes bei poreikį.
 (ZOOM pirmadienį 
balandžio 6d. nuo 12h - 12h
30min.)

Konsultuosiu pagal galimybes 
bei poreikį.
(ZOOM pirmadienį balandžio 
6d. nuo 12h30min -13h)

Konsultuosiu pagal galimybes bei 
poreikį.
(ZOOM pirmadienį balandžio 6d.  
nuo 13h-13h30min.)
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