
KAUNO ,,RYTO“  PRADINĖ MOKYKLA 

NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS  (Tamo dienyno išrašas)  

1 klasės  

2020-03-30 – 2020-04-03 

  

Diena Pamoka Dalykas. 
Integracija 

 

Pamokos informacija 

2020-04-03  Ketvirta   Dailė ir 
technologijos 
Neformalusis 
ugdymas 

Bendra tema: Remdamiesi asmenine patirtimi ir gebėjimais, pasirengs dirbti su infomacinėmis 

technologijomis. Apžiūrės ir įvertins respublikinio piešinių konkurso-parodos „Gyvybės medis" piešinius.( 
Pamoka integruota su dailės ir dizaino mokytoja) 
Bendras klasės darbas: https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija Paroda buvo skirta Žemės 
dienai paminėti. 

2020-04-03   Trečia Dailė ir 
technologijos 
Neformalusis 
ugdymas 

Bendra tema: Remdamiesi asmenine patirtimi ir gebėjimais, pasirengs dirbti su infomacinėmis 

technologijomis. Apžiūrės ir įvertins respublikinio piešinių konkurso-parodos „Gyvybės medis" piešinius.( 
Pamoka integruota su dailės ir dizaino mokytoja) 
Bendras klasės darbas: https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija Paroda buvo skirta Žemės 
dienai paminėti. 

2020-04-03 Antra Lietuvių kalba 
(gimtoji) 

Bendra tema: Perskaitę vadovėlio tekstą „Balandis - pavasario vidurys“, gebės žodžius arba jų junginius 

susieti su iliustracijomis .Rašys sakinius su veiksmo žodžiais atsakančiais į klausimą ką veikia? 
Bendras namų darbas: Užbaigs pratybų 24 psl. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio 39 psl., pratybų 24 psl. 

2020-04-03 Pirma  Fizinis ugdymas 
Neformalusis 
ugdymas 
 

Bendra tema: Peržiūrės vaizdo įrašą ir  atkartos atliekamus pratimus, Įtrauks į mankštą ir šeimos narius. 
Bendras klasės darbas: Vaizdo pamoka ,,Mankšta su Ąžuolu” - https://youtu.be/DDwK3-kkFOM (google 

classroom ). 

2020-04-02  Penkta Tikyba Bendra tema: Sužinos dar vieną Jėzaus padarytą stebuklą. 
Bendras klasės darbas: Mokiniai peržiūrės filmuką apie tai, kaip Jėzus išgydo neregį.Kūrybinio darbo metu 

nupieš nupieš šią istoriją pratybose 20psl. 

2020-04-02  Ketvirta Muzika Bendra tema: gebės atskirti jau išmoktas ritmines vertes TAM ir TI (Google Classroom) 

Bendras klasės darbas -   pakartos ketvirtines ir aštuntines natas, atliks ritminius pratimus 

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk&list=RDCMUCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ&index=1,  

prisimins dainelę "Žvaigždelė". 

2020-04-02 Trečia Lietuvių kalba 
(gimtoji) 

Bendra tema: Susipažinę su vadovėlio ir pratybų sąsiuvinio medžiaga suvoks, kad žodžiai, nusakantys 

veiksmą, vykstantį dabar,atsako į klausimą ką veikia? 
Bendras namų darbas: Atliks Eduka aplinkoje pateiktą užduotį. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio 38 psl., pratybų 23 psl. 

2020-04-02   Antra Matematika Bendra tema: Remdamiesi įgytais skaičiavimo įgūdžiais, dirbdami savarankiškai ir su minimalia mokytojos 
pagalba GOOGLE MEET aplinkoje atliks, vadovėlio ir pratybų 10-11 psl. Susipažins su laiko matvimu metais. 

https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija
https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija
https://youtu.be/DDwK3-kkFOM
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk&list=RDCMUCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ&index=1


Bendras namų darbas: EMOS aplinkoje pteiktos diferencijuotos užduotys 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio ir pratybų 10-11 psl. 

2020-04-02 Pirma Užsienio kalba 

(anglų k.) 

Žiūrėdami edukacinį filmuką, dainuodami daineles, atlikdami paruoštas užduotis, pakartos  angliškus drabužių 
pavadinimus. 

    2020-04-01 Penkta Pasaulio 

pažinimas 

Bendra tema: Remdamiesi turima informacija ir asmenine patirtimi,apibūdins dienos ir nakties kaitą. 
Bendras namų darbas: Atliks Edukos aplinkoje pateiktas diferencijuotas užduotis. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlis 26 - 27 psl. Pratybos 23-24 psl. 

    2020-04-01  Ketvirta Matematika Bendra tema: Remdamiesi įgytais skaičiavimo įgūdžiais, dirbdami savarankiškai ir su minimalia mokytojos 
pagalba GOOGLE MEET aplinkoje atliks, vadovėlio ir pratybų 8-9 psl. Susipažins su laikrodžiu ir gebės 
nurodyti kiek val. rodo laikrodžiai. 
Bendras namų darbas: EMOS aplinkoje pteiktos diferencijuotos užduotys 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio ir pratybų 8-9 psl. 

    2020-04-01 Trečia Fizinis ugdymas 

Neformalusis 

ugdymas 

 

 Bendra tema: Įtvirtins žinias apie sveikos mitybos svarbą vaikams. Peržiūrėjęs vaizdo įrašo rekomendacijas, 
suskaičiuos kiek sveikų produktų valgo per dieną, diskutuos Google meet platformoje su klasės draugais. 
Bendras klasės darbas: Vaizdo pamoka  https://youtu.be/l8odLqPOn8w,  
diskusija (Google meet platforma). 

    2020-04-01 Antra Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema: Atlikdami užduotis pratybose, gebės taisyklingai rašyti įsimintinos rašybos žodį ąžuolas, užrašys 

eilėraščio autorių bei nurašys duotus sakinius. 
Bendras namų darbas: Išmoks eilėraštį „Žibutės“ ar jo dalį atmintinai (atsiskaitys GOOGLE MEET aplinkoje 

iki 04-06) 
Bendras klasės darbas: Pratybų 22 psl. 

    2020-04-01 Pirma Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema: Remdamiesi įgytais skaitymo įgūdžiais, dirbdami savarankiškai ir su minimalia mokytojos 

pagalba GOOGLE MEET aplinkoje skaitys eilėraštį vadovėlio 36 psl. ir gebės atsakyti į pateiktus klausimus. 
Bendras namų darbas: Išmoks raiškiai perskaityti 1-2 pasirinktus eilėraščio posmus arba visą eilėraštį ( pagal 

individualius gebėjimus). 
Bendras klasės darbas: Skaitys 36psl. eilėraštį po posmelį ir pasakys, ką įsivaizduoja. 

   2020-03-31 Ketvirta Muzika Pamokos tema – Gebės atskirti ir įvardinti skritingus instrumentus klausant M. Musorgskio pjesės "Neišsiritusių 

paukščiukų baletas" 

Bendras klasės darbas - Google Classroom platformoje išklausys M. Musorgskio pjesės "Neišsiritusių 

paukščiukų baletas" skirtingo atlikimo (fortepijono, orkestro, sintezatoriaus). Instrumentų atlikimą lygins 

tarpusavyje. 

Bendras namų darbas – atsakyti Google Classroom pateiktus du klausimus apie M. Musorgsio pjesę 

"Neišsiritusių paukščiukų baletas". 

   2020-03-31 Trečia Matematika Bendra tema: Remdamiesi įgytais skaičiavimo įgūdžiais, dirbdami savarankiškai ir su minimalia mokytojos 
pagalba GOOGLE MEET aplinkoje atliks, vadovėlio ir pratybų 6-7 psl. Sudės ir atims apvalias dešimtis. 
Bendras namų darbas: Užbaigs pradėtas užduotis. 

Bendras klasės darbas: Vadovėlio ir pratybų 6-7 psl. https://www.pradinukas.lm.lt/123.htm (žr.„ Apvalių 

dešimčių ir vienetų sudėtis“) 

   2020-03-31 Antra Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema: Pasinaudami vadovėlio 35 psl., gebės savo namų bibliotekėles knygas sudėti pagal abėcėlę . 
Bendras namų darbas: Baigs rūšiuoti knygas pagal abėcėlę. 
Bendras klasės darbas: Atlikdami pratybų 21 psl. pakartos visas abėcėlės rašytines raides ir gebės savo namų 

https://youtu.be/l8odLqPOn8w
https://www.pradinukas.lm.lt/123.htm


bibliotekėles knygas sudėti pagal abėcėlę . 

  2020-03-31 Pirma Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema: Perskaitę knygos 34-35 psl. savais žodžiais pasakys kas yra abėcėlė, kam ji vartojama. 
Bendras namų darbas: Atliks Edukos aplinkoje pateiktas užduotis. 
Bendras klasės darbas: Susipažinę su vadovėlio 34-35 psl. medžiaga gebės atlikti pratybų 20 psl. 

  2020-03-30   Penkta Pasaulio 

pažinimas 

Bendra tema: Nurodys dažniausiai naudojamus laiko vienetus ir bendrais bruožais nusakys, kaip keitėsi 
žmonių gyvenimas nuo seniausių laikų iki šių dienų. 
Bendras namų darbas: Atliks Emos aplinkoje pateiktas diferencijuotas užduotis. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio 24-25 psl. Pratybos 21-22 psl. 

  2020-03-30   Ketvirta Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema: Perskaitę vadovėlio 32-33 psl., išklausę vaizdo įrašo apie knygos svarbą bei įrašo„Kaip gimsta 
knyga?“ savais žodžiais pasakys, kokių būna knygų,nurodys knygos autorių ir pavadinimą bei gebės juos 
taisyklingai parašyti. 
Bendras klasės darbas: Atliks pratybų 19 psl. 

  2020-03-30      Trečia Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema: Perskaitę vadovėlio 32-33 psl., išklausę vaizdo įrašo apie knygos svarbą bei įrašo„Kaip gimsta 
knyga?“ savais žodžiais pasakys, kokių būna knygų,nurodys knygos autorių ir pavadinimą bei gebės juos 
taisyklingai parašyti. 
Bendras namų darbas: Išklausys įrašo apie apie knygos svarbą bei įrašo„Kaip gimsta 
knyga?“ https://www.youtube.com/watch?v=zcJw_yK_h7Q https://www.youtube.com/watch?v=4AzQYh1twTc ir 
suvoks koks sunkus knygos kelias iki skaitytojo. 
Bendras klasės darbas: Skaitys vadovėlio 32-33 psl. 

  2020-03-30   Antra Šokis 

Neformalusis 

ugdymas 

 

Bendra tema: Žiūrėdami video medžiagą, išmoks šokio "The Roop" judesius bei lavins koordinaciją ir ritmo 
pojūtį. 
Bendras klasės darbas: Video įrašas šokio "The Roop" judesių mokymuisi. 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000096794/vaidoto-valiukeviciaus-judesio-pamoka-nuo-as-uzsideges-iki-
prasiplatinu-sau-kelia-zingsneliu?jwsource=twi 

2020-03-30   Pirma Matematika Bendra tema: Remdamiesi įgytais skaičiavimo įgūdžiais, dirbdami savarankiškai ir su minimalia mokytojos 
pagalba GOOGLE MEET aplinkoje atliks, vadovėlio ir pratybų 4-5 psl. uždavinius ;prisimins 20 skaičių sandarą 
ir susipažins su skaičiais iki 100 . 
Bendras namų darbas: Užbaigs pradėtas užduotis. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio ir pratybų 4-5 psl. EMA aplinkoje pateiktos diferencijuotos užduotys. 

  Klasės valandėlė Mandagus elgesys skaitmeninėje aplinkoje. Klasės skaitmeninio etiketo taisyklės.  
https://youtu.be/SVyr6zf8PYo 

http://www.skaitmeninisiq.lt/skaitmeninis-etiketas%20/ 
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