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

4 klasės mokinių                 Mokytoja Audronė  

                            balandžio mėn. 20-24 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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 Pasakėčios: „Pelė ir burtininkas“, 

„Vėžlys, Danielius, pelė ir varna“, „Žąsų 

medžiotojai“  

 Gramatikos karalystėje  

 Vytauto Mikalausko „Džiunglių 

milžinai“ 

 Vytautės Žilinskaitės „Begemoto oda”  

 Indėnų pasaka „Lašišų berniukas“

  

 Masė ir jos matavimas. 

Diena virtuvėje 

 Talpa ir jos matavimas. 

Ką mes geriame? 

 Kartojimas. 

Riešutėlių derlius 

 Dalyba iš dviženklio skaičiaus. 

Valio, valio Australija! 

 Dalyba iš dviženklio skaičiaus. Šilko 

keliu 

 

 Elektros energija. 

Kada teka elektros srovė? 

 Kaip taupyti energiją? 

 

 

Žalioji palangė. 

Svogūnų laiškų auginimas. 

Lankstumo ir jėgos 

pratimus. 
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Perskaitę pasakėčias vadovėlyje, bent vienai iš 

jų parinks tinkamą moralą iš trijų duotų. 

Remdamiesi taisykle, pateikta vadovėlyje ir 

atlikę užduotis pratybų sąsiuvinyje, sudarys 8-

10 antonimų porų. Remdamiesi asmenine 

patirtimi pasirinks tinkamiausią skaitymo 

būdą ir taip skaitydami išvardins kuo mažiau 

smulkmenų. Pasakys savo nuomonę apie 

perskaitytą dramos ištrauką, išklausys draugų 

nuomonę ir laikysis pokalbio taisyklių. 

Susitars grupėje ir sukurs istoriją pagal 

vadovėlyje duotą pradžią ir pabaigą. 

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, mokės 

teisingai kampu padalyti triženklius skaičius 

iš dviženklio. Spręsdami paprastus 

uždavinius, tobulins gebėjimą kampu  dalyti 

triženklius skaičius iš dviženklio.  
Objektyviai įvertinti savo gebėjimus ir 

savarankiškai spręs pasirinktas „Riešutėlio 

derliaus” užduotis. 

 

  

 

Remdamiesi pamokoje  

pateikta informacija ir 

asmenine patirtimi paaiškins, 

kaip elektros grandine teka 

elektros srovė;  kodėl reikia 

taupyti elektros ir šilumos 

energiją, degalus, vandenį. 

Nurodys 2-3 elektros energijos 

ir šilumos taupymo būdus. 3-4 

rišliais sakiniais suformuluos 

išvadą. 

 

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” 38-49 pusl. 

Pratybų sąsiuv. „Pupa” 

EDUKA klasė. 

EMA  

Vadovėlis „Riešutas” 28-37 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. 


