
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS 

2019-2020 m. m. 

1a  klasės mokinių 

 BIRŽELIO 1-5 D. MOKYMOSI TURINIO IR PASIEKIMŲ PLANAVIMAS BEI FIKSAVIMAS 

Užduotys pateikiamos kiekvieną dieną TAMO dienyne pagal pamokų tvarkaraštį.  

8.00–9.00 val.  – individualus savarankiškas darbas; 

9.00–12.00 val. – darbas su klasės vadovu asinchroniniu ir sinchroniniu būdu (pagal poreikį ir galimybes); 

12.00–13.00 val. – konsultacinė valanda su dalykų mokytojais; 

13.00–15.00 val. – pagalbos specialistų, būrelių vadovų konsultacijos (pagal darbo laiką). 

 Lietuvių kalba Matematika  Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos 

Tema Diagnostinis teksto suvokimo 

testas. 

Diagnostinis rašymo testas. 

Kartojimas: 

-įvairių skyrybos ženklų rašymas 

sakinio gale; 

-sakinių sudarymas ir rašymas; 

-dvibalsių rašyba. 

Diagnostinis testas. 

Kartojimas: 

-metras; 

-metai, 

-sudėtis ir atimtis iki 100. 

 

 

Stebime gamtą. Augalų 

įvairovė. Mūsų gėlynas.  

Kas yra atostogos? 

 

Laivelis. 

Saugokime save ir kitus. 

Gatvėje būki saugus. Saugus 

elgesys vandenyje. (Power 

Point skaidrės, vaizdo įrašas 

Youtube) 

Pasiekimai  Gebės pagal savo gebėjimus gerai 

atlikti teksto suvokimo ir rašymo 

diagnostinių testų užduotis.  

Gebės teisingai rašyti skyrybos 

ženklus sakinio gale. 

Pagal savo gebėjimus sudarys 

sakinius, juos užrašys. 

Gebės teisingai rašyti dvibalsius 

žodžiuose. 

 

Teisingai pagal savo gebėjimus 

atliks užduotis diagnostiniame 

teste. 

Gebės teisingai atlikti matavimo, 

laiko skaičiavimo užduotis.  

Gebės, pasirinkus tinkamą 

skaičiavimo būdą, be klaidų sudėti 

ir atimti skaičius iki 100. 

Gebės nurodyti augalo dalis. 

Gebės įvardyti, kokių sąlygų 

reikia augalui augti. 

Gebės nurodyti likusius 

žiemoti paukščius, gųvūnus 

gyvenančius žemėje ir jų 

naudą gamtai. 

Gebės papasakoti, kas yra 

turiningos atostogos. 

Gebės išlankstyti laivelį. 

Atlikdami užduotis Power 

Point skaidrėse ir peržiūrėję 

vaizdo įrašą,  prisimins 

saugų elgesį gatvėje, prie 

vandens ir gebės žinias 

pritaikyti vasaros atostogų 

metu.  



Veiklos 

užduotys 

Atliks diagnostinius teksto 

suvokimo ir rašymo testus. Atliks 

užduotis  skyrybos ženklams 

prisiminti ir įtvirtinti.  Sudarys ir 

užrašys sakinius. Prisimins ir 

teisingai rašys dvibalsius 

žodžiuose. 

 

Atliks diagnostinį testą. Atliks 

atstumo matavimo,  laiko 

skaičiavimo užduotis. Prisimins ir 

atliks sudėties ir atimties veiksmus 

iki 100. 

 

Atliks įvairias užduotis Ema 

elektroninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Aptars atverstinio iliustracijas 

vadovėlyje, skaitys ir įsimins 

teorinės dalies teiginius, 

atsakys į probleminius 

klausimus, diskutuos. 

 

Prisiminę laivelio lankstymo 

eigą, išlankstys patinkančios 

spalvos ir dydžio laivelį. 

Atliks užduotis Power Point 

skaidrėse ir peržiūrės vaizdo 

įrašą.   

 

Atsiskaitymai, 

data 

Testai, grąžintos užduotys 2020 m. 

birželio 1-5 d.  

Testas, grąžintos užduotys 2020 m. 

birželio 2-5 d. 

 

Atliktos užduotys 2020 m. 

birželio 1, 3 d.  

2020 m. birželio 2, 5 d.  

 

Mokinių 

vertinimo 

kriterijai 

 

Užduotys EMA elektroninėje 

mokymosi aplinkoje, virtualioje 

mokymosi aplinkoje Eduka klasė – 

taškais ir komentarais raštu, įrašai  

TAMO dienyne 

 

Užduotys EMA elektroninėje 

mokymosi aplinkoje, virtualioje 

mokymosi aplinkoje Eduka klasė – 

taškais ir komentarais raštu, įrašai 

TAMO dienyne. 

 

Užduotys EMA elektroninėje 

mokymosi aplinkoje – taškais 

ir komentarais raštu, įrašai 

TAMO dienyne. 

Pateiktos užduotys skaidrėse 

– komentarai TAMO 

dienyne.  

Atlikimo 

terminas 

 

Mokiniai kasdien atlieka pateiktas 

užduotis iki TAMO dienyne, Ema 

aplinkoje ar Eduka klasė nurodytos 

dienos. 

 

Mokiniai kasdien atlieka pateiktas 

užduotis iki TAMO dienyne, Ema 

aplinkoje ar Eduka klasė nurodytos 

dienos. 

 

TAMO dienyne ir Ema 

aplinkoje nurodytas laikas: 

birželio 1, 3 d. 

TAMO dienyne nurodytas 

laikas: birželio 2, 5 d.  

Konsultacija 

 

2020 m. birželio 1-5 d.: TAMO 

dienyno paskiroje, telefonu, el. 

paštu, SMS, Zoom vaizdo 

pokalbiuose. 

2020 m. birželio 2-5 d.: TAMO 

dienyno paskiroje, telefonu, el. 

paštu, SMS, Zoom vaizdo 

pokalbiuose. 

 

2020 m. birželio 1, 3 d.:  

Zoom vaizdo pokalbiuose, 

TAMO dienyno paskiroje, 

telefonu, el. paštu.  

2020 m. birželio 2, 5 d. 

TAMO dienyno paskiroje, 

telefonu, el. paštu, Zoom 

vaizdo pokalbiuose. 

  


