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2;3;4  klasės mokinių 

                            Gegužės 25 d.– gegužės 29 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  

 

 

 

 

KLASĖ 2-klasė 3-klasė 

 

4klasė 

 

T
em

a
 

28 pamoka. Pasakojimo „I‘m not a.....“, 

„Aš nesu....“ įtvirtinimas. 

Gramatinės konstrukcijos  „I+am 

+not=I’m not” įtvirtinimas.  

Išmoktų dalykų prisiminimas, 

kartojimas, įtvirtinimas "I can do it". 

28 pamoka. Pasakojimo „A Science 

lesson“, „Pasaulio pažinimo pamoka“ 

įtvirtinimas. Gramatinių konstrukcijų „this 

, that“ įtvirtinimas. 

Išmoktų dalykų prisiminimas, kartojimas, 

įtvirtinimas "I can do it". 

30 pamoka. Pasakojimo „Ready for the trip to 

Lithuania“ įtvirtinimas. Gramatinių 

konstrukcijų su  „will“ įtvirtinimas. 

Išmoktų dalykų prisiminimas, kartojimas, 

įtvirtinimas "I can do it". 
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EDUKOS atsiskaitymo rezultatų 

aptarimas. 

Pasakojimo skaitymas  naujų žodžių 

įtvirtinimas, mokymasis taisyklingai 

vartoti 

EDUKOS atsiskaitymo rezultatų 

aptarimas. 

Pasakojimo skaitymas  naujų žodžių 

įtvirtinimas, mokymasis taisyklingai 

naudoti „this , that“. 

EDUKOS atsiskaitymo rezultatų aptarimas. 

Pasakojimo skaitymas , naujų žodžių 

įtvirtinimas, mokymasis taisyklingai vartoti 

“will“ 
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s Eduka užduotis turi atlikti iki kitos 

pamokos (1d.). 

28 pamoka. Pasakojimo„I‘m not a.....“, 

„Aš nesu....“  įtvirtinimas. 

Vadovėlis 36-37psl.(skaitymas 

atsiskaitymui) 

Pratybų sąsiuvinyje  pabaigti 28; 29 30 

pamokos užduotis. 

 

Eduka užduotis turi atlikti iki kitos 

pamokos (1 d.). 

28 pamoka. Pasakojimo „A Science 

lesson“, „Pasaulio pažinimo pamoka“ 

įtvirtinimas 

Vadovėlis (skaitymas atsiskaitymui). 

Pratybų sąsiuvinyje  pabaigti 28; 29; 30 

pamokos užduotis. 

Užduotis turi atlikti iki 1d. 

30 pamoka. Pasakojimo „Ready for the trip to 

Lithuania“  įtvirtinimas. 

Vadovėlis 36-37psl. . ( skaitymas 

atsiskaitymui). 

Pratybų sąsiuvinyje  pabaigti 29 ;30 pamokos 

užduotis. 
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Gegužės 25d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas. 

Įtvirtinti žodelius 28 pamoka (- 

psl.,),užduotys iš pratybų. 

Darbas neatliktų užduočių pratybų 

sąsiuvinyje. 

Gegužės 25d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas 

Įtvirtinti žodelius 28 pamoka (- psl.,), 

užduotys iš pratybų. 

Darbas neatliktų užduočių pratybų 

sąsiuvinyje. 

Gegužės  25d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas. 

 Įtvirtinti naujus žodelius 30 pamoka (-psl.,) 

užduotys iš pratybų. 

Darbas neatliktų užduočių pratybų sąsiuvinyje. 
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 Virtuali pamoka  

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom 

platformoje. 

 (ZOOM pirmadienį gegužės 25d. nuo 

12h - 12h 30min.) 

 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom 

platformoje. 

(ZOOM pirmadienį gegužės 25d. nuo 

12h40min -13h10min . 

 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne bei Zoom 

platformoje. 

(ZOOM pirmadienį gegužės 25d.  nuo 

13h10min-13h40min.) 


