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

4 klasės mokinių                 Mokytoja Audronė  

                            balandžio mėn. 6-10 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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 H. Ožogovska. „Silkės ausis“ 

 Mokymasis planuoti 

 Gramatikos karalystėje Sinonimai  

 T. Janson. „Pavasario dainelė“ 

 Sinonimai 

 P. Haksas. „Istorija apie obelį“ 

 Sinonimai gali pakeisti vienas kitą 

 Daugyba iš dviženklio skaičiaus. 

Mokslo šaknys karčios, bet 

vaisiai saldūs  

 Daugyba iš dviženklio skaičiaus. 

Į tėviškę 

 Matinių skaičių daugyba. 

Paukščiai sugrįžta 

 Statistika. Kur gyvena gandrai? 

Pasaulio  žemynai.  

Afrika. 

Australija 

Velykinė dekoracija iš 

druskos tešlos. 

Lankstumo ir jėgos 

pratimus. 
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Perskaitę vadovėlyje duotą tekstą, 

remdamiesi asmenine patirtimi, įvardins 

kilusius jausmus, žodžiais apibūdins 

kūrinio sukeltą nuotaiką. Periodinėje 

spaudoje savarankiškai ras informacijos  

nurodyta tema. Remdamiesi informacija 

vadovėlyje, paaiškins sinonimo sąvoką, 

pateiks 3-4 sinonimus. Perskaitę 

vadovėlyje pateiktą tekstą ir atlikę užduotis 

pratybų sąsiuvinyje, trumpai jį atpasakos, 

įterpdami savo sukurtą trolio aprašymą. 

Pratybose esančiame rašytiniame tekste 

ištaisys klaidas. Įvardins perskaityto teksto 

žanrą ir argumentuos savo pasirinkimą.  

Remdamiesi vadovėlyje pateiktais 

konkrečiais pavyzdžiais ir taikydami 

daugybos lentelę, išsiaiškins, kaip  

rašytiniu būdu teisingai padauginti 

triženklį skaičių iš dviženklio bei 

savarankiškai atliks daugybos 

veiksmus. 

Remdamiesi įgytomis žiniomis  

pakartos masės matavimo vienetus ir 

teisingai atliks matinių skaičių  

daugybą iš dviženklio skaičiaus ; 

gebės perskaityti piktogramose, 

dažnių lentelėse, skritulinėse 

diagramose pateiktą informaciją. 

Remdamiesi pamokoje 

pateikta informacija ir 

asmenine patirtimi gebės 

žemėlapyje parodyti 

Afrikos ir Australijos 

žemynus. Trumpai 

apibūdins šiuos  žemynus, 

atpažins juose 

gyvenančius gyvūnus.  

Paruoš vienas arba su 

draugu trumpą pristatymą 

apie Afrikos ar 

Australijos žemynus . 

Remdamiesi pateiktyse 

pateikta informacija, 

nusakys darbelio iš druskos 

tešlos  technikos atlikimo 

eigą, atskirs šia technika 

atliktus dirbinius. 

Vadovaudamiesi gauta 

instrukcija, savarankiškai 

pasigamins velykinę 

dekoraciją druskos tešlos 

technika. 

Peržiūrės vaizdo įrašą ir  

atkartos atliekamus  

lankstumo ir jėgos 

pratimus. Įtrauks į mankštą 

ir šeimos narius. 
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Vadovėlis „Pupa” 18-27 pusl. 

Pratybų sąsiuv. „Pupa” 

EDUKA klasė. 

EMA  

Vadovėlis „Riešutas” 6-13pusl. 

Pratybų sąsiuv. „Riešutas” 

EDUKA klasė. 

EMA 

Pateiktis ,,Australija", 

„Afrika”. 

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 balandžio 9 d. Iki balandžio 10 d.  
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Pagal poreikį bei galimybes kiekvieną dieną 14.00-16.00 val. elektroniniu paštu, video konferencija, telefonu. 


