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26 pamoka. Gramatinių konstrukcijų „I have got-

I‘ve got“, „Have you got.....“įtvirtinimas. 

Pasakojimo „Good friends“, „Geri draugai“ 

skaitymas. 

Susipažinimas su kūno dalių pavadinimais (27 

pamoka). 

27 pamoka.. Gramatinių konstrukcijų apie dabar 

vykstančius veiksmus įtvirtinimas( klausimų 

sudarymas P.C.) 

Pasakojimo „A good team“, „Gera komanda“ 

skaitymas. 

 

26 pamoka. Laiko sąvokų įtvirtinimas. 

Pasakojimo „Easter festival in the city“, „Velykų šventė 

mieste“ išmoktų žodžių apklausa grupėmis. 
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Pasakojimo skaitymas  naujų žodžių įtvirtinimas, 

mokymasis taisyklingai vartoti „I have got -I‘ve 

got“ ..., „Have you got...“. 

Mokymasis taisyklingai parodyti tam tikras savo 

kūno dalis.(27 pamoka). 

Pasakojimo skaitymas  naujų žodžių įtvirtinimas, 

mokymasis taisyklingai paklausti apie dabar 

vykstančius veiksmus praktiniame darbe. 

Pasakojimo skaitymas  naujų žodžių įtvirtinimas  laiko 

sąvokų taikymas atliekant užduotis. 

Mokymasis taisyklingai pasakyti valandas bei minutes. 

Laiko sąvokos dialoge su draugais. 
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s Eduka užduotis turi atlikti iki kitos pamokos 

(gegužės 4 d.). 

26 pamoka.  Pasakojimo „Good friends“, „Geri 

draugai“ skaitymas. 

Vadovėlis 26 pamoka(skaitymas grupėmis 

atsiskaitymui, darbas komandoje) 

Darbas pratybų sąsiuvinyje bei pamokos priedo 

užduotys. 

 

Eduka užduotis turi atlikti iki kitos pamokos 

(gegužės 4d.) 

27 pamoka.  Pasakojimo „A good team“, „Gera 

komanda“ skaitymas. 

Vadovėlis 27 pamoka( skaitymas atsiskaitymui). 

Pratybų sąsiuvinyje pabaigti  26 pamokos užduotis. 

Priedo užduotys pamokoje. 

Eduka užduotis turi atlikti iki kitos pamokos gegužės 4d. 

Pasakojimo „Easter festival in the city“, „Velykų šventė 

mieste skaitymas. 

Eduka, vadovėlis.skaitymas. 

Pratybų sąsiuvinyje atlikti 26 pamokos užduotis. 

Priedo užduotys pamokoje. 
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 Balandžio 29d. pasakojimo skaitymas bei  EDUKA  

priedo užduočių atlikimas. 

Žodžių apklausa  žodžiu 25 ir 26 pamoka 

(52psl.),užduotys iš pratybų. 

Balandžio 29 d.pasakojimo skaitymas EDUKA 

priedo užduočių atlikimas 

Žodžių apklausa 25i r 27 pamoka (54 psl.,), 

užduotys iš pratybų. 

Balandžio 29d. EDUKA priedo užduočių atlikimas. 

Žodžių apklausa 25 ir 26 pamoka,  užduotys iš pratybų ( 
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 Virtuali pamoka  

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom platformoje. 

 (ZOOM pirmadienį balandžio 27d. nuo 12h - 12h 

30min.) 

 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom platformoje. 

(ZOOM pirmadienį balandžio 27d. nuo 12h40min -

13h10min . 

 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom platformoje. 

(ZOOM pirmadienį balandžio 27d.  nuo 13h10min-

13h40min.) 


