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

4 klasės mokinių                 Mokytoja Audronė  

                            balandžio mėn. 14-17 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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 Peterio Hakso „Istorija apie obelį“  

 Marijos Molickos „Mergaitė iš 

paveikslėlio“ 

 Skaitau, rašau, pagalbos neprašau 

(apibendrinamoji pamoka) 

 Juozo Erlicko „Sapnas su Australija“,  

 Sigito Poškaus „Australo Pitekas ir 

Pitekas Antrokas“  

 Koala. Didžioji panda 

 Dalyba iš dviženklio skaičiaus. 

Dalybos šalyje 

 Dalyba iš dviženklio skaičiaus. 

Trolių Mumių mokykla 

 Dalyba iš dviženklio skaičiaus. 

Po obelimi 

 Dalyba iš dviženklio skaičiaus. 

Su draugu 

 

 Skyriaus „Pasaulio  

žemynai ir vandenynai” 

apibendrinimas. 

 Lietuvos žemėlapis. 

 

Žalioji palangė. 

Svogūnų laiškų auginimas. 

Lankstumo ir jėgos pratimus. 
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Perskaitę vadovėlyje pateiktą tekstą ir išklausę 

įrašą, savarankiškai sukurs ir užrašys neilgą 

istorijos tęsinį. Remdamiesi asmenine 

patirtimi objektyviai pasirinks 5 užduotis iš 10 

ir jas savarankiškai atliks. Perskaitę 

vadovėlyje pateiktą eilėraštį, pasaką ir 

savarankiškai rastą dalykinį tekstą apie 

Australiją, palygins šiuos tekstus, nusakys jų 

panašumus ir skirtumus. 

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, 

mokės teisingai kampu padalyti 

triženklius skaičius iš dviženklio. 

Spręsdami paprastus uždavinius, 

tobulins gebėjimą kampu  dalyti 

triženklius skaičius iš dviženklio 

 

  

 

Pasinaudodami įgytais 

gebėjimais ir žiniomis atliks 

savarankiško darbo užduotis. 

Remdamiesi pamokoje pateikta 

informacija ir asmenine 

patirtimi gebės paaiškinti kelis 

klausimus apie Lietuvą: pagal 

ką skirstomi miestų dydžiai, 

kokie yra keliai, išvardins upes 

bei ežerus pagal ilgį, gylį. 

Remdamiesi pateiktyse 

pateikta informacija, 

paaiškins daržovių auginimo 

ypatumus kambario 

sąlygomis. Savarankiškai 

pasisodins svogūną bei gebės 

stebėti ir fiksuoti jo augimą. 

 

 

Peržiūrės vaizdo įrašą ir  

atkartos atliekamus 

lankstumo ir jėgos pratimus. 

Įtrauks į mankštą ir šeimos 

narius. 
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Vadovėlis „Pupa” 28-37 pusl. 

Pratybų sąsiuv. „Pupa” 

EDUKA klasė. 

EMA  

Vadovėlis „Riešutas” 20-27 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 balandžio 30 d.  
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Pagal poreikį bei galimybes kiekvieną dieną 14.00-16.00 val. elektroniniu paštu, video konferencija, telefonu. 


