
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS 

2019-2020 m. m. 

2a 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 Etika 

Tema 

 

 

 

Kartojimas (lietuvių kalbos 

rašybos ir skyrybos taisyklės). 

Grožinės literatūros kūrinių 

vaikams skaitymas ir 

klausymas. 

Kartojimas (skaičiai ir 

skaičiavimai, matai ir matavimai, 

tekstiniai uždaviniai). 

Kartojimas (augalai, 

gyvūnai, dangaus 

kūnai). 

Piešimas pagal 

pavyzdį (video). 

Atviruko Tėvo 

dienos proga 

gaminimas (pagal 

pateiktą veiksmų 

eigą). 

Pakartojau, išmokau. 

Pasiekimai  

 

 

 

Gebėti rašyti žodžius, kurių 

rašyba nesiskiria nuo 

taisyklingo tarimo; parašyti 

savo vardą, pavardę, miesto, 

gatvės pavadinimą; sakinį 

pradėti rašyti didžiąja raide, 

dėti tinkamus skyrybos ženklus 

sakinio gale. Skaityti vaikų 

grožinės literatūros kūrinius. 

Kalbant stengtis taisyklingai 

tarti bendrinės lietuvių kalbos 

garsus.  

Pakartoti dviženklių skaičių sudėtį 

ir atimtį, daugybos lentelę, įvairius 

matavimo vienetus, tekstinių 

uždavinių komponentes. Spręsti 

tekstinius uždavinius, kuriuose 

reikia naudoti įvairių matavimų 

rezultatus. Apskaičiuoti skaitinių 

reiškinių reikšmes.  

 

Žinoti augalų 

pagrindines dalis ir jų 

paskirtį; gyvūnų 

prisitaikymą prie 

aplinkos slygų; gebėti 

atsakyti į klausimus 

apie mūsų planetą 

Žemę. Rasti reikiamą 

informaciją 

prieinamuose 

šaltiniuose.  

Idėjai įgyvendinti 

taikyti paprastas 

dailės technikas, 

saugiai jomis 

naudotis. Gebėti 

kūrybiškai papuošti 

savo darbelius. 

Domėtis, stebėti bei 

vertinti aplinką. 

Paaiškinti, kas yra 

gerai, o kas – blogai. 

Nurodyti, kaip spręsti 

iškilusias problemas 

Ugdyti ryšį su gamta 

ir kultūra, skatinti 

pagarbą žmogui, 

atsakomybės už savo 

veiklos padarinius 

suvokimą. 
 



Veiklos 

užduotys 

 

 

Vaizdo medžiagos, pristatymų 

ir audio įrašų peržiūra bei 

perklausa (pateikiami TAMO 

dienyne atskirais failais). 

Pateiktų tekstų skaitymas. 

Pasirinktos knygelės 

skaitymas.  

Užduotys EMA pratybose. 

Pristatymų (Power Point skaidrės) 

peržiūra, pateikiamų TAMO 

dienyne atskirais failais. 

Užduotys EMA pratybose. 

Vaizdo medžiagos 

peržiūra (pateikiama 

TAMO dienyne 

atskirais failais). 

Užduotys EMA 

pratybose. 

Skaitmeninių 

nuotraukų peržiūra 

(pateikiama TAMO 

dienyne atskiru 

failu). Piešinys 

pagal pateiktą 

pavyzdį (video). 

Atviruko 

gaminimas. 

Vaizdo medžiagos 

peržiūra (pateikiama 

TAMO dienyne 

atskiru failu).  

 

Atsiskaitymai, 

data 

 

 

2020 m. Birželio 1 – 5 d. 2020 m. Birželio 1 – 5 d. 2020 m. Birželio 1 – 5 

d. 

2020 m. Birželio 1 

– 5 d. 

2020 m. Birželio 1 – 5 

d. 

Mokinių 

vertinimo 

kriterijai 

Pakartoję temas apie lietuvių 

kalbos rašybos ir skyrybos 

taisykles, mokiniai raštu 

teisingai atliks 7 – 9 užduotis iš 

9 pateiktų. Atliks pateiktas 

užduotis EMA pratybose pagal 

sistemoje nustatytus kriterijus. 

Pakartoję temas apie dviženklių 

skaičių sudėtį ir atimtį, daugybos 

lentelę, įvairius matavimo vienetus, 

tekstinių uždavinių komponentes 

bei sprendimo etapus, mokiniai 

raštu teisingai atliks 8 – 10 

užduočių iš 10 pateiktų. Atliks 

pateiktas užduotis EMA pratybose 

pagal sistemoje nustatytus 

kriterijus. 

Pakartoję temas apie 

augalų dalis bei jų 

paskirtį, apie gyvūnus 

ir jų prisitaikymą prie 

aplinkos sąlygų, apie 

mūsų planetą Žemę, 

mokiniai atliks 

pateiktas užduotis 

EMA pratybose pagal 

sistemoje nustatytus 

kriterijus. 

Mokiniai teisingai 

nupieš piešinį pagal 

vaizdo medžiagoje 

pateiktą pavyzdį. 

Naudodami 

pasirinktą techniką 

kūrybiškai sukurs 

atviruką. 

Pakartoję temas apie 

žmogaus emocijas bei 

jų valdymo būdus, 

apie gamtos ir 

kultūros vertybes, 

mokiniai teisingai 

atliks 2 – 4 užduotis iš 

4 pateiktų.  

Atlikimo 

terminai 

Mokiniai kasdien atlieka 

pateiktas užduotis. Mokytojas 

pagal poreikį kasdien 

konsultuoja. 

Mokiniai kasdien atlieka pateiktas 

užduotis. Mokytojas pagal poreikį 

kasdien konsultuoja. 

Mokiniai du kartus per 

savaitę (pagal pamokų 

tvarkaraštį) atlieka 

pateiktas užduotis. 

Mokytojas pagal 

poreikį konsultuoja. 

Mokiniai du kartus 

per savaitę (pagal 

pamokų 

tvarkaraštį) atlieka 

pateiktas užduotis. 

Mokytojas pagal 

poreikį 

konsultuoja. 

Mokiniai kartą per 

savaitę (pagal pamokų 

tvarkaraštį) atlieka 

pateiktas užduotis. 

Mokytojas pagal 

poreikį konsultuoja. 

Konsultacija 

 

 

 

Nuotoliniu būdu: telefonu, el. 

paštu, TAMO dienyne, Zoom 

platformoje. 

Nuotoliniu būdu: telefonu, el. 

paštu, TAMO dienyne, Zoom 

platformoje. 

Nuotoliniu būdu: 

telefonu, el. paštu, 

TAMO dienyne, 

Zoom platformoje. 

Nuotoliniu būdu: 

telefonu, el. paštu, 

TAMO dienyne, 

Zoom platformoje. 

Nuotoliniu būdu: 

telefonu, el. paštu, 

TAMO dienyne, 

Zoom platformoje. 

Mokinius, ugdomus pagal pritaikytas bendrojo ugdymo programas individualiai konsultuoja mokytojo padėjėja telefonu, el. paštu, Skype, Messanger. 


