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2;3;4  klasės mokinių                 Mokytoja  Vilma  

                            Balandžio 9d.– balandžio 13 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas  
 

 

KLASĖ 2-klasė 3-klasė 

 

4klasė 
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„I can do it“- išmoktų dalykų iš 17-24 

pamokų atsiskaitymas. 

25 pamoka. Susipažinimas su 

pasakojimu „„The Science Centre“, 

„Mokslo centras“  

„I can do it“- išmoktų dalykų iš 17-24 

pamokų atsiskaitymas. 

25 pamoka. Susipažinimas su pasakojimu 

„Slow and fast“, „Lėtas ir greitas“. 

„I can do it“- išmoktų dalykų iš 17-24 pamokų 

atsiskaitymas. 

25 pamoka. Susipažinimas su pasakojimu 

„Healthy people“, „Sveiki žmonės“ 
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Atliks užduotis  iš EDUKA užduočių 

banko „I can do it“ užduotis- 

atsiskaitymai. 

Perskaitę pasakojimą, susipažins su 

naujais žodžiais atsakys į klausimą. 

Atliks užduotis  iš EDUKA užduočių 

banko „I can do it“ užduotis- 

atsiskaitymui. 

Perskaitę pasakojimą, susipažins su naujais 

žodžiais atsakys į klausimą. 

Atliks užduotis  iš EDUKA užduočių banko „I 

can do it“ užduotis -atsiskaitymui. 

Perskaitę pasakojimą, susipažins su naujais 

žodžiais atsakys į klausimą. 
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Užduotis turi atlikti iš kart po 

pasiaiškinimo, aptarimo, iki 

14h.(siunčia) 

 

25 pamoka. Susipažinimas su 

pasakojimu „The Science Centre“, 

„Mokslo centras“  (klausymas 

,skaitymas, naujų žodžių tarimas). 

Vadovėlis 36-37psl.(atsakyti į klausimą) 

Pratybų sąsiuvinyje atlikti 

užduotis:3;4;5;6. 

 

Užduotis turi atlikti iš kart po 

pasiaiškinimo, aptarimo, iki 14h.(siunčia) 

 

25 pamoka. Susipažinimas su pasakojimu 

„Slow and fast“, „Lėtas ir greitas“ 

(klausymas, skaitymas , naujų žodžių 

tarimas) 

 

Vadovėlis 36-37psl. (atsakyti į klausimą). 

Pratybų sąsiuvinyje pabaigti 

užduotis:2;3;5;6. 

 

Užduotis turi atlikti iš kart po pasiaiškinimo, 

aptarimo, iki 14h (siunčia). 

 

25 pamoka. Susipažinimas su pasakojimu 

„Healthy people“, „Sveiki žmonės“(klausymas, 

skaitymas , naujų žodžių tarimas). 

 

Vadovėlis 36-37psl. . (atsakyti į klausimą). 

 

Pratybų sąsiuvinyje pabaigti užduotis:5;6;7 

arba 2;3;4. 
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 Balandžio 9d. EDUKA  

Priedo užduočių atlikimas-atsiskaitymas. 

 

Išmokti skaityti pasakojimą bei įtvirtinti 

naujus žodelius 25 pamoka (36 

psl.,),užduotys iš pratybų. 

Balandžio 9d. EDUKA  

Priedo užduočių atsiskaitymas -atlikimas. 

 

Išmokti skaityti pasakojimą bei įtvirtinti 

naujus žodelius 25 pamoka (36 psl.,), 

užduotys iš pratybų. 

Balandžio 9d. EDUKA  

Priedo užduočių atsiskaitymas -atlikimas. 

 

Išmokti skaityti pasakojimą bei įtvirtinti naujus 

žodelius 25 pamoka (36 psl.,) užduotys iš 

pratybų. 
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 Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne, 

 (ZOOM pirmadienį balandžio 9d. nuo 

12h - 12h 30min.) 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne, 

(ZOOM pirmadienį balandžio 9d. nuo 

12h30min -13h) 

Virtuali pamoka 

Koncultuosiu Tamo dienyne 

(ZOOM pirmadienį balandžio 9d.  nuo 13h-

13h30min.) 


