
 

KAUNO ,,RYTO“  PRADINĖ MOKYKLA 

NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS  

Pavyzdinis 3 klasės (TAMO dienyno išrašas) 

2020-03-30 – 2020-04-03  

 

Diena Pamoka Dalykas. 
Integracija 

Pamokos informacija 

2020-04-03 Penkta Klasės valandėlė 

 

Pamokos nuotoliniu būdu: „Kaip praėjo pirmoji mokymosi savaitė?“  

 GOOGLE MEET aplinka, vaizdinė video medžiaga: 

https://youtu.be/VA9SOrOvQWA  

2020-04-03 Ketvirta Muzika  Bendra tema: Remdamiesi įgytomis žiniomis , dirbdami savarankiškai/su minimalia 
mokytojos pagalba GOOGLE MEET aplinkoje, žaisdami žaidimą „Atspėk natas“ pakartos 
natų vietą penklinėje, ugdysis muzikinį raštingumą. Pakartos dainą „Do-re-mi“. 
Bendras klasės darbas: Daina „Do-re- mi“  . 
https://www.youtube.com/watch?v=n1r2QomiPgw  
Žaidimas „ Atspėk natas“. 
 https://dudorius.lt/zaidimas-atspek-natas/index.php 

2020-04-03 Trečia  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. 

2020-04-03 Antra Lietuvių k.  Bendra tema: Remdamiesi įgytomis žiniomis ir vadovėlyje pateiktais klausimais, 
apibendrins išeitą skyriaus medžiagą, objektyviai įsivertins gebėjimus. 
Bendras namų darbas: Balandžio 3 d. 11.30 valandą prisijungti mokytojos atsiųsta 
nuoroda. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio 35 psl., GOOGLE MEET aplinka. 

2020-04-03 Pirma Užsienio kalba 

(anglų k.) 

Bendra tema: Remdamiesi  25 pamokos vadovėlio tekstu, mokytojos kurta mokomąja 
medžiaga, atlikdami vadovėlio, pratybų bei gramatikų užduotis, išmoks taisyklingai užrašyti 
esamojo tęstinio laiko veiksmažodžius. 

https://youtu.be/VA9SOrOvQWA
https://www.youtube.com/watch?v=n1r2QomiPgw
https://dudorius.lt/zaidimas-atspek-natas/index.php


Bendras klasės darbas. Mokomasis filmukas esamojo tęstinio laiko veiksmažodžių  
įtvirtinimui. 

2020-04-02 Ketvirta Šokis 

Neformalusis 

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. 
Bendras klasės darbas: Video įrašas šokio "The Roop" judesių mokymuisi. 
 https://drive.google.com/file/d/1op49uPFjE4RTO6Zrbjt4VAyerN3xjU8v/view?ts=5e7daddd 

2020-04-02 Trečia Pasaulio pažinimas Bendra tema: Remdamiesi asmenine patirtimi ir vadovėlyje pateikta informacija, dirbdami 
savarankiškai/su minimalia mokytojos pagalba GOOGLE MEET aplinkoje, elementariai 
išmanys gaublį ir žemėlapį, įvardys jų paskirtį, panašumus ir skirtumus. Naudodamasis 
žemėlapiu išvardys žemynus ir vandenynus. 
Bendras namų darbas: Į pasaulio pažinimo užrašų sąsiuvinį įsiklijuoti žemėlapį (prisegtas 
failas) ir įrašyti žemynų bei vandenynų pavadinimus. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio 60-61 psl. 
 https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=209 

2020-04-02 Antra Lietuvių kalba Bendra tema: Remdamiesi įgytomis žiniomis savarankiškai atliks pasitikrinimo užduotis 
„Gramatikos pratybų“ sąsiuvinyje (Nr. 2) 40-41 temą. 
Bendras klasės darbas: „Gramatikos pratimų“ 40-41 tema, GOOGLE MEET aplinka. 

2020-04-02 Pirma Matematika Bendra tema: Ugdysis gebėjimą pritaikyti turimas žinias, prie triženklio skaičiaus pridėdami 
vienaženklį skaičių; atliks sudėties veiksmus su didesniais skaičiais. Plėtos žinias apie 
erdvės geometrines figūras. 
Bendras namų darbas: Susikarpyti tangramą (pratybų sąs. priedas 49 psl.) ir iš jo dalių 
sudėlioti vazą, apskaičiuoti dėlionės perimetrą. Nuforografuoti darbą ir atsiųsti mokytojai. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio (trečioji knyga) ir pratybų sąs. 4-5 psl. 

2020-04-01 Penkta Dailė ir technologijos Bendra tema: Remdamiesi asmenine patirtimi ir gebėjimais, pasirengs dirbti su 
infomacinėmis technologijomis. Apžiūrės ir įvertins respublikinio piešinių konkurso-parodos 
„Gyvybės medis" piešinius. 
Bendras klasės darbas: https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija 

2020-04-01 Ketvirta Dailė ir technologijos Bendra tema: Remdamiesi asmenine patirtimi ir gebėjimais, pasirengs dirbti su 
infomacinėmis technologijomis. Apžiūrės ir įvertins respublikinio piešinių konkurso-parodos 
„Gyvybės medis" piešinius. 
Bendras klasės darbas: https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija 

2020-04-01 Trečia Lietuvių kalba Bendra tema: Dirbdami savarankiškai teisingai pakeis vienaskaitos daiktavardžius į 
daugiskaitos ir juos teisingai parašys. Taisyklingai sudarys ir parašys daiktavardžius su 
priešdėliais į-, są-, už- ir su priesagomis -inink-, -yn-, -ykl-. Teisingai pakeis ir parašys 

https://drive.google.com/file/d/1op49uPFjE4RTO6Zrbjt4VAyerN3xjU8v/view?ts=5e7daddd
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=209
https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija
https://gyvybesmedis2020.wixsite.com/index/galerija


daiktavardžius taip, kad jie atsakytų į kitus klausimus, nustatys daiktavardžių giminę, 
skaičių ir klausimą, į kurį jis atsako. Teisingai rašys tikrinius daiktavardžius. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio 34 psl., rašymo sąsiuvinis. 

2020-04-01 Antra Užsienio kalba 

(anglų k.) 

Bendra tema: Remdamiesi  25 pamokos vadovėlio tekstu, mokytojos kurta mokomąja 
medžiaga, atlikdami vadovėlio, pratybų bei gramatikų užduotis, išmoks taisyklingai užrašyti 
esamojo tęstinio laiko veiksmažodžius. 
Bendras klasės darbas. Mokomasis filmukas esamojo tęstinio laiko veiksmažodžių  
įtvirtinimui. 

2020-04-01 Pirma Matematika Bendra tema: Remdamiesi įgytomis žiniomis apibendrins išeitą medžiagą, pasitikrins 
gebėjimus, dirbdami savarankiškai , atliks matematikos testą. 
Bendras klasės darbas: Užduotys iš „Eduka klasės“.. 

2020-03-31 Penkta Pasaulio pažinimas  Bendra tema: Remdamiesi įgytomis žiniomis, dirbdami savarankiškai/su minimalia 
mokytojos pagalba GOOGLE MEET aplinkoje, prisimins būdingiausius Žemės bruožus, 
formą ir padėtį Saulės sistemoje.  
Bendras klasės darbas: Vadovėlio 38-39 psl. 
Video medžiaga :  https://www.youtube.com/watch?v=zu-iYEJTFWU   

2020-03-31 Ketvirta Fizinis ugdymas 

Neformalusis 

ugdymas  

Bendra tema: Žiūrėdami video medžiagą tobulins šuoliukų per šokdynę įgūdžius, lavins 
koordinaciją ir ištvermę.  Praktinis darbas: Foto nuotrauka, kurioje užfiksuota užsiėmimo 
akimirka. 
Bendras klasės darbas: Šuoliukai per šokdynę.  
Vaizdinė video medžiaga: https://www.youtube.com/watch?v=qMtpDhEqr-A 
Bendras namų darbas: Foto nuotrauka, kurioje užfiksuota užsiėmimo akimirka (arba šokio 
"The Roop" pasirinktinai), atsiųsti mokytojai. 

2020-03-31 Trečia Matematika Bendra tema: Remdamiesi įgytomis žiniomis apibendrins išeitą medžiagą, dirbdami 
savarankiškai/su minimalia mokytojos pagalba GOOGLE MEET aplinkoje ; atlikdami 
vadovėlio 82-83 psl. užduotis išsiaiaškins, koks kiekvieno nubraižyto apskritimo spindulys ir 
skersmuo. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio ir pratybų sąs. 82-83 psl. 
Bendras namų darbas: Naudojant skriestuvą nubraižyti pasirinktą piešinį  ir 
nufotografavus atsiųsti piešinio nuotrauką. 

2020-03-31 Antra  Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema: Pasitikrins įgytas žinias ir jų pritaikymą, rašydami įgarsintą diktantą. 
Bendras klasės darbas: Įgarsintas diktantas  https://e.sviesa.lt/diktantai/   
Prisijungimo kodas:   BjiBS0Cnfv 
Bendras namų darbas: Parašyti Nr.1 įgarsintą diktantą, nufotografuoti/nuskenuoti ir atsiųsti. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qMtpDhEqr-A


2020-03-31 Pirma Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema: Pakartos ir pasitikrins kaip geba suprasti perskaitytą tekstą; teisingai atliks 
teksto supratimo užduotis. 
Bendras klasės darbas: Vadovėlio 32-33 psl., GOOGLE MEET aplinka. 

 

2020-03-30 Penkta Muzika Bendra tema: Remdamiesi įgytomis žiniomis , dirbdami savarankiškai/su minimalia 
mokytojos pagalba GOOGLE MEET aplinkoje, žaisdami žaidimą „Atspėk natas“ pakartos 
natų vietą penklinėje, ugdysis muzikinį raštingumą. Pakartos dainą „Do-re-mi“. 
Bendras namų darbas:  Daina „Do-re-mi“ 
https://www.youtube.com/watch?v=n1r2QomiPgw  
Žaidimas „ Atspėk natas“. 
https://dudorius.lt/zaidimas-atspek-natas/index.php  

2020-03-30 Ketvirta  Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema – Dirbdami savarankiškai/su minimalia mokytojos pagalba, atliks vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio užduotis. Remiantis vadovėlyje pateikiama schema savais žodžiais 
paaiškins, kokie daiktavardžiai visada pradedami rašyti didžiąja raide.  
Bendras klasės darbas - Vadovėlio 30-31 psl., pratybų sąs. 18-19 psl. 

2020-03-30 Trečia Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

Bendra tema: Remiantis vadovėlyje pateikiama schema savais žodžiais paaiškins, kokie 
daiktavardžiai visada pradedami rašyti didžiąja raide. Taisyklingai parašys sakiniuose 
tikrinius daiktavardžius (vadovėlio 31 psl.). 
Bendras namų darbas: Vadovėlio 30-31 psl. 
Bendras klasės darbas: Iš vadovėlio 31 psl. parašyti į sąsiuvinį sakinius  su tikriniais 
daiktavardžiais. Google meet (Viber) mokytojo konsultacija. 

2020-03-30 Antra  Fizinis ugdymas 

Neformalusis 

ugdymas 

Bendra tema: Žiūrėdami video medžiagą tobulins šuoliukų per šokdynę įgūdžius, lavins 
koordinaciją ir ištvermę.  Praktinis darbas: Foto nuotrauka, kurioje užfiksuota užsiėmimo 
akimirka. 
Bendras klasės darbas: Šuoliukai per šokdynę.  
Vaizdinė video medžiaga: https://www.youtube.com/watch?v=qMtpDhEqr-A 

2020-03-30 Pirma  Matematika Bendra tema – Remdamiesi įgytais skaičiavimo įgūdžiais , dirbdami savarankiškai/su 
minimalia mokytojos pagalba GOOGLE MEET aplinkoje, įtvirtins visą daugybos lentelę, 
tobulins skaičiavimo įgūdžius, spręsdami vadovėlio 80-81 psl. uždavinius. 
 Bendras namų darbas – Vadovėlio ir pratybų sąs. 80-81 psl.,  GOOGLE MEET aplinka. 
Bendras klasės darbas -  EMA aplinkoje pateiktos diferencijuotos užduotys. 

 

Klasės mokytoja koreguoja planą   atsižvelgiant į klasės mokinių mokymosi  poreikius, pasiekimus. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1r2QomiPgw
https://dudorius.lt/zaidimas-atspek-natas/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=qMtpDhEqr-A

