
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS 

2019-2020 m. m. 

3 a klasės mokinių 

 BIRŽELIO 1 D. – BIRŽELIO 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 Muzika 

Tema EMA- Prieveiksmės.  

Esamasis laikas.  

Baigiamasis kontrolinis 

testas. (Antro pusmečio 

žinių patikra). 

Rašinys. ,,Birželio pirmoji 

-vaikų gynimo diena“. 

Kartojimas. Veiksmažodis. 

Būtasis dažninis ir 

būsimasis laikas.  

Atsisveikinimas su trečios 

klasės vadovėliais. 

Pokalbis . Kas tave 

daugiausiai sudomino? Ar 

išsirinkai mylimiausią 

vaikų rašytoją?   

    

EMA –Lygtys. Nežinomo 

turinio apskaičiavimas.   

Baigiamasis kontrolinis testas. 

(Antro pusmečio žinių patikra). 

Atsisveikinimas su vadovėliu. 

Aptarsime, kokie uždaviniai 

vaikams  atlikti sekėsi 

sunkiausiai.Ar patiko spręsti 

logines užduotis? 

 

 

 

EMA  - Lietuvos didieji 

kunigaikščiai.  Vadovėlis psl. 

52-53. 

Kas buvo didieji Lietuvos 

valdovai? 

Vadovėlis psl. 40-41 

Pratybų psl. 32-33. 

Kodėl Lietuva vadinama 

piliakalnių šalimi? 

 Baigiamasis kontrolinis 

testas. (Išeito antro pusmečio 

žinių patikra). 

 

Šventė. Vaikų gynimo 

diena.  

Įvairi technika. 

Ar saugiai ir turiningai 

praleisi vasarą? Leisk 

svajonei skristi.  

Vieversio laiškas.  

Atsisveikinimas su 

vadovėliu.  

Kūrybinės 

užduotys, 

klasikinės muzikos 

klausymas, 

viktorinos.  

Pasiekimai  Vaikai gebės bendrauti 

rišliais sakiniais.  Noriai 

diskutuos apie vasaros 

Gebės savarankiškai atlikti 

nesudėtingus matematinius 

veiksmus. Gilins daugybos 

Gebės savarankiškai susirasti 

reikiamą informaciją 

įvairiuose šaltiniuose. 

Integruota pamoka su 

pasaulio pažinimu. .   

Integruota pamoka 

su pasaulio 

pažinimu.  



atostogas.  lentelės žinias. Tobulins 

sąlyginių ir loginių uždavinių 

sprendimą.   

 

 

 

Veiklos 

užduotys 

EMA pratybos  

Vadovėlis, ,Pupa“, 

pratybos, Google. 

EMA pratybos 

Vadovėlis ,,Matematika“ , 

pratybos. A. Kiseliovas. 

Google. 

 

EMA pratybos 

Vadovėlis, „Gilė“, pratybos. 

Google. 

Google. Įvairios 

informacinės 

priemonės. 

Vadovėlis 

,,Vieversys“ 

.Pratybos. 

Atsiskaitymai

, data 

 

Nuo birželio 1-5 dienos. Nuo birželio 1-5  dienos. Nuo birželio 1-5 dienos. Nuo birželio 1-5dienos. Nuo birželio 1-5 

dienos. 

Mokinių 

vertinimo 

kriterijai 

 

Kaupiamasis balas, 

vertinimo aprašas. 

Kaupiamasis balas, vertinimo 

aprašas. 

Kaupiamasis balas, vertinimo 

aprašas. 

Kaupiamasis balas, 

vertinimo aprašas. 

Kaupiamasis balas, 

vertinimo aprašas. 

Atlikimo 

terminas 

 

Nuo birželio 1-5 dienos. Nuo gegužės 1-5 dienos. Nuo birželio 1-5 dienos. Nuo birželio 1-5 dienos.  Nuo birželio 1-5 

dienos. 

Konsultacija 

 

Messenger prisijungimo 

kodas (Valančiaus 

Žiburiukai) 

TAMO dienynas, el. 

paštas, Skype (Aldona 

Kazlauskiene) 

ZOOM platforma. 

Messenger prisijungimo kodas 

(Valančiaus Žiburiukai) 

TAMO dienynas, el. paštas,  

Skype (Aldona Kazlauskiene) 

ZOOM platforma. 

Messenger prisijungimo 

kodas 

( Valančiaus  Žiburiukai) 

TAMO dieynas, el. paštas, 

Skype ( Aldona 

Kazlauskiene) 

Messenger prisijungimo 

kodas (Valančiaus  

Žiburiukai) 

TAMO dienynas, el. 

paštas,  

Skype (Aldona 

Kazlauskiene) 

Messenger 

prisijungimo kodas 

(Valančiaus  

Žiburiukai) 

TAMO dienynas, 

el. paštas,  

Skype (Aldona 

Kazlauskiene) 

 


