
 

KAUNO ,,RYTO“  PRADINĖ MOKYKLA 

NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS  

2 klasės (TAMO dienyno išrašas) 

2020-03-30 – 2020-04-03  

 

Diena Pamoka Dalykas/ 

Integracija 

Pamokos informacija 

2020-04-03 Penkta Dailė ir 

technologijos/ 

Neformalus 

ugdymas 

Bendra tema: Pasirengs dirbti su infomacinėmis technologijomis. Apžiūrės ir 

įvertins respublikinio piešinių konkurso-parodos „Gyvybės medis" piešinius. 

Bendras klasės darbas: https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija  

Paroda buvo skirta Žemės dienai paminėti. 

Ketvirta 

2020-04-03 Trečia Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
Bendra tema: Pagal duotą paveikslėlių seriją parašys nuoseklų pasakojimą. Jį 

pasitikrins ir atsiųs mokytojai. 

Bendras klasės darbas: GOOGLE CLASSROOM sistemoje pateikta užduotis. 

Bendras namų darbas: Knygos skaitymui skirti 20 min. 

2020-04-03 Antra Matematika Bendra tema: Pakartoję ir atlikę vadovėlio ir pratybų užduotis (22-29 psl.), 

sudalyvaus matematinėje viktorinoje, atliks interaktyvias užduotis EMA 

pratybose. 

Bendras namų darbas: Kovo 30 d. 10.30 valandą prisijungti mokytojos atsiųsta 

nuoroda. 

Bendras klasės darbas: GOOGLE MEET aplinka, KAHOOT viktorina. 

2020-04-03 Pirma Muzika Bendra tema: Žiūrėdami vaizdo įrašus, pakartos natų vietą penklinėje, ugdysis 

muzikinį raštingumą žaisdami žaidimą „Atspėk natas“ ir dainuodami „Do-re-mi“. 

 GOOGLE CLASSROOM  aplinka. 

2020-04-03 Penkta Pasaulio pažinimas Bendra tema: Remdamiesi vadovėlio tema „Kieno jauniklius vadiname 

lervomis?“, gebės įvardinti 4 - 5 vabzdžius, nuosekliai išvardins vabzdžių 

vystymosi stadijas. 

Bendras namų darbas: Pasiruošti atsiskaitymui Google Meet aplinkoje 

sudalyvaujant KAHOOT viktorinoje 

Bendras klasės darbas: „Kieno jauniklius vadiname lervomis?“ „Gilės" vadovėlio 

8-9 psl., užduotys pateiktos EDUKA aplinkoje. 

https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija


2020-04-02 Ketvirta Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
Bendra tema: Atidžiai įsiskaitę į užduotį, atliks gramatines užduotis ir jas 

pasitikrins pagal duotą atsakymų lapą. 

Bendras namų darbas: Užduočių lapas veiksmo žodžių rašybai, klausimams 

įtvirtinti. 20 minučių skirti knygos skaitymui. 

Bendras klasės darbas: Mokytojos atsiųstas užduočių lapas. GOOGLE 

CLASSROOM aplinkoje. 

2020-04-02 Trečia Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
Bendra tema: Perskaitę tekstą, atliks mokytojos parengtą teksto suvokimo testą 

Google Classroom aplinkoje. Pasitikrins ir atsiųs mokytojai. 

Bendras namų darbas: Atlikti gramatines užduotis ir jas pasitikrinti pagal duotą 

atsakymų lapą. 20 minučių skirti knygos skaitymui. 

Bendras klasės darbas: Teksto suvokimo testas GOOGLE CLASSROOM 

sistemoje. 

2020-04-02 Antra Matematika Bendra tema: Dirbdami savarankiškai / su minimalia mokytojos pagalba 

GOOGLE MEET aplinkoje, atliks vadovėlio ir pratybų 28-29 psl. uždavinius; 

įtvirtins daugybos lentelę iki 5, veiksmų tvarką reiškinyje. 

Bendras namų darbas: Mokytojos atsiųstos užduotys 

Bendras klasės darbas: „Uždavinių sprendimas. Daugyba iki 5“. Vadovėlio ir 

pratybų 26-27 psl., EDUKA užduotys. 

2020-04-02 Pirma Užsienio kalba 

(anglų k.) 
Bendra tema: Pagal mokytojos pateiktas instrukcijas įtvirtins išeitą 25 pamokos 

medžiagą ir gebės atidžiai pasitikrinti. Atlikdami užduotį skaidrėse, įtvirtins 

pamokos taisyklę ir išmoks sudaryti sakinius ,,Aš turiu..., tu turi..."(I've got..., 

you've got...). 

Bendras namų darbas: Atlikti 25 pratybų užduotis. Kūrybinė užduotis 

neprivaloma; pageidautina aukštesnio lygmens siekiantiems mokiniams. 

Bendras klasės darbas: 25 pamoka „Mokslo centras"/ Lesson 25 "The Science 

Centre". „Google“ skaidrės, pamokos medžiaga EDUKA aplinkoje. 

2020-04-01 Penkta Etika/ 

Klasės valandėlė 

„Obuolio draugai“ 

Bendra tema: Žinos, kodėl svarbu paaiškinti savo norus, jausmus, ketinimus. 

Pagalvos ir su tėveliais aptars klausimą: „Jei draugas pasirinko kitą veiklą, ar tai 

reiškia, kad nenori su manimi draugauti?“ 

Bendras klasės darbas: Tema „Esame draugai“ integruojama su klasės valandėlės 

tema. 

2020-04-01 Ketvirta Matematika Bendra tema: Dirbdami savarankiškai / su minimalia mokytojos pagalba 

GOOGLE MEET aplinkoje, atliks vadovėlio ir pratybų 26-27 psl. uždavinius. 

Įtvirtins daugybos lentelę iki 4, veiksmų tvarką reiškinyje. Prisimins, kad sukeitus 

daugiklius vietomis, sandauga nesikeičia. 

Bendras namų darbas: EMA aplinkoje pateiktos diferencijuotos užduotys. 



Bendras klasės darbas: „Uždavinių sprendimas. Daugybos iki 4 įtvirtinimas. 

Dviveiksmiai reiškiniai“. Vadovėlio ir pratybų 26-27 psl., EDUKA užduotys. 

2020-04-01 Trečia Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
Bendra tema: Perskaitys negrožinį tekstą ir jį supras. Teisingai atliks teksto 

supratimo užduotis. Pagal schemą papasakos tekstą. Atliks pratybų užduotis. 

Bendras namų darbas: Išmokti 11 psl. taisyklę („Prisimink“ vadov. 11 psl.). Raštu 

atlikti vadovėlio užduotį į sąsiuvinį. Nufotografuoti/nuskenuoti ir atsiųsti. 

Bendras klasės darbas: „Kas pranašauja pavasarį?“ Vadovėlio 10-11 psl., pratybų 

sąs. 4-5 psl. 

2020-04-01 Antra Muzika Bendra tema: Žiūrėdami vaizdo įrašus, pakartos natų vietą penklinėje, ugdysis 

muzikinį raštingumą žaisdami žaidimą „Atspėk natas“ ir dainuodami „Do-re-mi“. 

 GOOGLE CLASSROOM  aplinka 

2020-04-01 Pirma Tikyba Bendra tema: Žiūriėdami mokytojos įrašytą pasakojimą ir aiškinimą, supras, jog 

mums kalba ne tik žmonės, bet ir pats Dievas. Mokės įvardyti, kas yra sąžinė. 

Analizuodami mokytojos pateiktus gerus poelgio pavyzdžius, suvoks, kaip gerbti 

kitą ir atidžiai, nepertraukiant išklausyti kitus. 

Bendras klasės darbas: „Ką kalba mums sąžinės balsas?“  pratybose 27 psl. 

Google Classroom, Tamo. 

2020-03-31 Šešta  Klasės valandėlė 

„Obuolio draugai“ 
Bendra tema: Peržiūrėję video įrašą, parašys Google Classroom aplinkoje būdus, 

kaip mokosi spręsti iškilusias problemas. Perskaitys ir užsirašys klasės 

skaitmeninio etiketo taisykles (kaip bendrauti nuotoliniu būdu). 

2020-03-31 Penkta Matematika Bendra tema: Dirbdami savarankiškai/su minimalia mokytojos pagalba, teisingai 

atliks mokytojos nurodytas užduotis. Prisimins, koks yra daugybos ir sudėties 

ryšys, kokia yra veiksmų tvarka reiškinyje. Tobulins reiškinių apskaičiavimo 

įgūdžius. 

Bendras namų darbas: EMA aplinkoje pateiktos diferencijuotos užduotys. 

Bendras klasės darbas: Tema „Uždavinių sprendimas. Veiksmų tvarka reiškinyje“. 

Vadovėlio ir pratybų 24-25 psl., EDUKA užduotys. TAMO, GOOGLE MEET 

aplinka. 

2020-03-31 Ketvirta Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
Bendra tema: Susipažins su naujo skyriaus temomis. Atpažins veiksmažodžius, 

kurie nusako veiksmą, vykstantį dabar, vykusį praeityje ir veiksmą, kuris dar tik 

vyks. Išsiaiškins, kada vartojame veiksmažodžius, kurie atsako į klausimą ką 

veikia?, kada – ką veikė?, o kada – ką veiks? Sukurs sakinių. 

Bendras namų darbas: Atlkti diferencijuotas EMA užduotis „Veiksmo žodžių 

rašyba“. Teisingai susikirstyti veiksmo žodžius pagal duotus klausimus („ką 

veikė?“, „ką veikia?“, „ką veiks?“), skirti veiksmo žodžių laikus (praeitis, 

dabartis, ateitis). 



Bendras klasės darbas: „Kas vyko? Kas vyksta? Kas vyks?“ Vadovėlio 6-9 psl., 

patybų sąs. 2-3 psl. 

2020-03-31 Trečia Užsienio kalba 

(anglų k.) 
Bendra tema: Remdamiesi 25 pamokos medžiaga, klausydamiesi įrašo, 3 kartus 

perskaitys tekstą. Išmoks taisyklingai tarti naujus žodžius ir įsimins jų reikšmes. 

Tekstą išvers į lietuvių kalbą. Atliks EDUKA užduotis. Atlikdami 38-39 psl. 

užduotis, į pagalbą pasikvies vieną iš šeimos narių. Įsivertins savo darbą on-line. 

Bendras namų darbas: Atlikti 25 pamokos pratybų užduotis. 

Bendras klasės darbas: 25 pamoka „Mokslo centras"/ Lesson 25 "The Science 

Centre". „Google“ skaidrės, kitos „Google" priemonės. Pamokos medžiaga 

EDUKA aplinkoje. 

 

2020-03-30 

Antra Fizinis ugdymas/ 

Neformalus 

ugdymas 

Bendra tema: Atlikdami žaidybines užduotis su kamuoliu, lavins koordinaciją ir 

ištvermę.  

Bendras namų darbas: Foto nuotrauką, kurioje užfiksuota užsiėmimo akimirka 

(arba šokio "The Roop" pasirinktinai), atsiųsti mokytojai.  

Bendras klasės darbas: „Žaidimai su kamuoliu“. Vaizdinė video medžiaga 

patalpinta GOOGLE CLASSROOM sistemoje. 

Pirma 

2020-03-30 Penkta Pasaulio pažinimas Bendra tema: Remdamiesi atostogų metu perskaitytos knygos informacija S. 

Paltanavičiaus „Gamtos metų ratas“, atliks mokytojos parengtas užduotis-testą 

EDUKA aplinkoje ir pasitikrins savo gebėjimus. 

Bendras namų darbas: Perskaityti EDUKA užduotyje „Žvėrys“ pateiktos knygos 

„Gyvūnų pasaulis 4-7, 12 puslapius. 

Bendras klasės darbas: „Ryto žinios" pagal S.Paltanavičiaus knygą „Gamtos metų 

ratas“. GOOGLE MEET aplinka, KAHOOT programa. 

2020-03-30 Ketvirta Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
Bendra tema: Perskaitę knygos „Kelionė į Lietuvą“ ištrauką ir atlikę praktines 

užduotis EMA aplinkoje, teisingai atsakys į KAHOOT viktorinos klausimus. 

Įtvirtins žinias apie Lietuvą, skirs žodžius, reiškiančius daikto požymius. 

Bendras klasės darbas: GOOGLE MEET aplinka; KAHOOT programa. 

2020-03-30 Trečia Šokis /  

Neformalus 

ugdymas 

Bendra tema: Žiūrėdami video medžiagą, išmoks šokio "The Roop" judesius. 

Lavins koordinaciją ir ritmo pojūtį. 

Bendras namų darbas: Foto nuotrauka, kurioje užfiksuota užsiėmimo akimirka 

(arba fizinio lavinimo pamokos „Žaidimai su kamuoliu“ pasirinktinai) 

Bendras klasės darbas: Video įrašas šokio "The Roop" judesių mokymuisi. 

2020-03-30 Antra Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
Bendra tema: Perskaitę knygos „Kelionė į Lietuvą“ ištrauką ir atlikę praktines 

užduotis EMA aplinkoje, teisingai atsakys į KAHOOT viktorinos klausimus. 

Įtvirtins žinias apie Lietuvą, skirs žodžius, reiškiančius daikto požymius. 



Bendras namų darbas: Kovo 30 d. 10.30 valandą prisijungti mokytojos atsiųsta 

nuoroda. Atlikti užduotį EDUKA aplinkoje. 

Bendras klasės darbas: GOOGLE MEET aplinka, KAHOOT programa parengta 

viktorina. 

2020-03-30 

 

 

 

 

Pirma Matematika Bendra tema: Dirbdami savarankiškai/su minimalia mokytojos pagalba, atliks 

vadovėlio ir pratybų užduotis. Pakartos daugybos komponentus ir daugybos 

lentelę iki 3. 

Bendras namų darbas: EMA aplinkoje pateiktos diferencijuotos užduotys 

Bendras klasės darbas: „Uždavinių sprendimas. Daugyba iki 3“. Vadovėlio ir 

pratybų 22-23 psl., EDUKA užduotys. 

 

 


