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2;3;4  klasės mokinių                 Mokytoja  Vilma  

                            Balandžio 14 d.– balandžio 17 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

 

 

 

KLASĖ 2-klasė 3-klasė 

 

4klasė 
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25 pamoka. Pasakojimo „An E-mail“, 

„Elektroninis laiškas“ įtvirtinimas. 

Gramatinių konstrukcijų „I have got-

I‘ve got“ įtvirtinimas. 

25 pamoka. Pasakojimo „Slow and fast“, 

„Lėtas ir greitas“  įtvirtinimas. Gramatinių 

konstrukcijų su veiksmažodžiais (go+ 

ing=going) įtvirtinimas. 

25 pamoka. Pasakojimo „Healthy people“, 

„Sveiki žmonės“ įtvirtinimas. Gramatinių 

konstrukcijų „have/has“ (kai jis vėžliukas) 

įtvirtinimas. 
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Atsiskaitymo rezultatų aptarimas. 

Pasakojimo skaitymas  naujų žodžių 

įtvirtinimas, mokymasis taisyklingai 

vartoti „I have got -I‘ve got“ ..... 

Atsiskaitymo rezultatų aptarimas. 

Pasakojimo skaitymas  naujų žodžių 

įtvirtinimas, mokymasis taisyklingai 

paklausti apie dabar vykstančius 

veiksmus. 

Atsiskaitymo rezultatų aptarimas. 

Pasakojimo skaitymas  naujų žodžių 

įtvirtinimas, mokymasis taisyklingai vartoti 

have/has. 
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s Eduka užduotis turi atlikti iki kitos 

pamokos (20 d.). 

25 pamoka. Pasakojimo „An E-mail“, 

„Elektroninis laiškas“ įtvirtinimas. 

Vadovėlis 36-37psl.(skaitymas 

atsiskaitymui) 

Pratybų sąsiuvinyje  pabaigti 

25pamokos užduotis. 

 

Eduka užduotis turi atlikti iki kitos 

pamokos (20 d.). 

25 pamoka. Pasakojimo „Slow and fast“, 

„Lėtas ir greitas“ įtvirtinimas 

Vadovėlis 96-97psl. (skaitymas 

atsiskaitymui). 

Pratybų sąsiuvinyje  pabaigti 25pamokos 

užduotis. 

Užduotis turi atlikti iki 20d. 

25 pamoka. Pasakojimo „Healthy people“, 

„Sveiki žmonės“ įtvirtinimas. 

Vadovėlis 36-37psl. . ( skaitymas 

atsiskaitymui). 

Pratybų sąsiuvinyje  pabaigti 25pamokos 

užduotis. 

 

A
ts

is
k

a
it

y
-

m
a
i,

 d
a
ta

 Balandžio 17d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas. 

Įtvirtinti žodelius 25 pamoka (36 

psl.,),užduotys iš pratybų. 

Balandžio 17d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas 

Įtvirtinti žodelius 25 pamoka (36 psl.,), 

užduotys iš pratybų. 

Balandžio 17d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas. 

 Įtvirtinti naujus žodelius 25 pamoka (36 psl.,) 

užduotys iš pratybų. 
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 Virtuali pamoka  

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom 

platformoje. 

 (ZOOM pirmadienį balandžio 20d. nuo 

12h - 12h 30min.) 

 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom 

platformoje. 

(ZOOM pirmadienį balandžio 20d. nuo 

12h40min -13h10min . 

 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom 

platformoje. 

(ZOOM pirmadienį balandžio 20d.  nuo 

13h10min-13h40min.) 


