
1 klasės nuotolinio ugdymo tvarkaraštis nuo 01.04 dienos: 

jungiamės 8:30 per ZOOM paspaudus tą pačią nuorodą, bus paaiškinama tema ir pamoka truks 

maždaug 30-40 min. 

Pirmadienis 

08:30 – 9:10 - Lietuvių k.; 

09:30 - 10:10 - Lietuvių k.; 

10:30 – 11:10 – Matematika. 

Antradienis  

08:30 – 9:10 – Lietuvių k.; 

09:30 – 10:10 – Matematika; 

11:10-11:40 – klasės valandėlė (pokalbis su mokyklos psichologe); 

12:00-12:40 – Šokiai.  

Dailė ir technologijos -  atliekamos užduotys savarankiškai. Užduotys bus patalpinamos el. dienyne 

TAMO.  

Trečiadienis  

08:30 - 09:10 - pasaulio pažinimas; 

09:30 - 10:10 – matematika; 

10:30 -11:10 - lietuvių kalba. 

Fizinis ugdymas -  atliekamos užduotys savarankiškai. Užduotys bus patalpintos el. dienyne 

TAMO.  Darbas su gabiais ir mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais (Matematika) – atliekamos 

savarankiškos užduotys ir/arba pagal poreikį bus jungiamasi individualiai su mokiniais, kurie turi 

mokymosi spragų. 

 

Ketvirtadienis  

08:30-09:10 – matematika; 

09:30 – 10:10 – lietuvių k. 

10:30 – 11:10 – lietuvių k. 

12:00-12:40 – tikyba/etika.  



 

 

Penktadienis  

08:30 – 09:10 – pasaulio pažinimas; 

09:30 – 10:10 – lietuvių k.; 

10:30 – 11:10 – lietuvių k; 

12:00-12:40 – muzika. 

 

Papildoma informacija.  

• Prisijungus per ZOOM per 30 min paaiškinama pamokos tema, vėliau darbas atliekamas 

savarankiškai. Jeigu kyla neaiškumų galima per ZOOM susiskambinti asmeniškai.  

• Darbų vertinimas ir tikrinimas - atliktus savarankiškus darbus reikės nufotografuoti ir 

prisegus failą atsiųsti per el. dienyną TAMO. Pasitikrinamuosius darbus mokiniai turi atlikti 

savarankiškai, t.y. be tėvų pagalbos.  

• Dėl šokių, tikybos/etikos, muzikos prisijungimų sekite informaciją el. dienyne TAMO, 

mokytojos atsiųs atskiras nuorodas, kurias paspaudus bus galima prisijungti.  

• Lankomumas bus tikrinamas ir žymimas. Jeigu mokinys negali prisijungti, prašau nurodyti 

priežastį. 

• ZOOM platformoje pakeiskite vardą, tai reiškia, prisijungiant turi aiškiai matytis, kuris 

mokinys jungiasi – jo vardas pavardė, negali būti tokių prisijungimų kaip HP, USER ir t.t., 

nes nėra aišku kas jungiasi prie pamokos. 

• Kameros privalo būti įjungtos visų pamokų metu.  

• Nuotolinio mokymosi metu labai prašome užtikrinti tylą patalpoje, kurioje yra mokinys, 

kadangi pašalinius garsus girdime visi prisijungę dalyviai, to pasekoje sunku susikaupti ne 

tik pačiam vaikui, bet ir visiems kitiems.  

 


