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2;3;4  klasės mokinių  

                            Gegužės 4 d.– gegužės 8d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas 

KLASĖ 2-klasė 3-klasė 

 

4klasė 
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27pamoka. Susipažinimas su pasakojimu „Little Red 

Riding Hood“, „Raudonkepuraitė“. 

Gramatinės konstrukcijos: „his, her“. Mokymasis 

pasakyti kas yra „jos ir jo“. 

29 pamoka.. Gramatinių konstrukcijų 

taisyklingas vartojimas kuriuos galime 

skaičiuoti ir kurių negalima suskaičiuoti.  

Susipažinimas su pasakojimu „Some interesting 

facts“, „Keli įdomūs faktai“. 

Laiko sąvokų atsiskaitymas. 

29 pamoka. Susipažinimas su pasakojimu „The Stork 

and the Goose“, „Žąsis ir gandras“. 

Mokymasis kalbėti apie ateities veiksmus („Will.....“) 
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Pasakojimo klausymas, skaitymas  naujų žodžių 
aptarimas mokymasis taisyklingai vartoti „his“; „her“. 

Mokymasis taisyklingai įvardinti kūno dalis. 

Pasakojimo klausymas, skaitymas  naujų žodžių 

aptarimas. 

Mokymasis įvardinti daiktus,  kuriuos galime 

skaičiuoti ir kurie neskaičiuojami. 

 

Laiko atsiskaitymas. 
Pasakojimo klausymas, skaitymas  naujų žodžių 

aptarimas.  

Mokymasis taisyklingai kalbėti apie ateities veiksmus. 
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Eduka užduotis atlikti iki kitos pamokos (gegužčs 

11d.). 

27 pamoka.  Susipažinimas su pasakojimu„Little Red 

Riding Hood“, „Raudonkepuraitė“. 

 klausymas, skaitymas.(Video pamokoje, klasės 

darbas) 

Vadovėlis -psl.(skaitymas pasakojimo įtvirtinimui. 

Pratybų sąsiuvinyje  atlikti 27 pamokos užduotis: 4;6. 

Eduka užduotis turi atlikti iki kitos pamokos 

(gegužės 11d.). 

29 pamoka.  Susipažinimas su pasakojimu  

Some interesting facts“, „Keli įdomūs faktai“. 

Vadovėlis -psl.,( klausymas, skaitymas).Video 

pamokoje klasės darbas. 

Pratybų sąsiuvinyje  atlikti  29 pamokos 

užduotis: 4;5. 

Eduka užduotis turi atlikti iki kitos pamokos gegužės11d. 

29 pamoka. Susipažinimas su pasakojimu „The Stork 

and the Goose“, „Žąsis ir gandras“.   

Vadovėlis.( klausymas, skaitymas). Video pamokoje 

klasės darbas. 

Pratybų sąsiuvinyje atlikti 29 pamokos užduotis:5;6;7. 
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 Gegužės 7-8d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas. 

Įtvirtinti žodelius tiek raštu tiek žodžiu 27 pamoka (- 

psl.),užduotys iš pratybų sąsiuvinio. 

Gegužės 7d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas 

Įtvirtinti žodelius tiek raštu tiek žodžiu 29 

pamoka (-psl.,), užduotys iš pratybų sąsiuvinio. 

Gegužės 6d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas. 

 Įtvirtinti naujus žodelius tiek raštu tiek žodžiu 29 

pamoka (52-53psl.,) užduotys iš pratybų sąsiuvinio. 
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 Virtuali pamoka  

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom platformoje. 

 (ZOOM pirmadienį gegužės4d. nuo 12h - 12h 30min.) 

 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom 

platformoje. 

(ZOOM pirmadienį gegužės 4d. nuo 12h40min -

13h10min . 

 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom platformoje. 

(ZOOM pirmadienį gegužės 4d.  nuo 13h20min-

13h50min.) 



 

 

 

 

 


