
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS 

2019-2020 m. m. 

4 a klasės mokinių 

MOKYMOSI TURINIO IR PASIEKIMŲ PLANAVIMAS BEI FIKSAVIMAS 

                                                                                                 Gegužės 25-29 d. 

Užduotys pateikiamos kiekvieną dieną TAMO dienyne  ir Skype pagal pamokų tvarkaraštį.  

8.00–9.00 val.  – individualus, savarankiškas darbas; 

9.00–12.00 val. – darbas su klasės mokytoju 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 

 

 

 

Vadovėlis, p. 86 - 91 

Teksto kūrimas 

Kartojimas (kalbos dalių, 

sintaksės) 

Diktantas 

 

Vadovėlis, p.64 - 79 

Reiškiniai, lygtys, nelygybės 

Matai ir matavimai 

Matuojame, skaičiuojame 

Projektinis darbas 

,,Augu sveikas ir 

stiprus,, 

Kūrybinis darbas 

,,Dovana mokyklai ir/ 

ar mokytojai,, 

 

 

Projektinė diena 

,,Augu sveikas ir 

stiprus,, 

Pasiekimai  

 

 

 

Kurti rišlų tekstą atsižvelgiant į 

adresatą, motyvus, situaciją 

 

Gebės  nusakyti temą ir 

pagrindines idėjas, veikėjus, 

veiksmo laiką ir vietą 

Gebės rasti tekste kartojamas 

kalbos dalis, pasakyti , 

nurodyti jų gramatinius 

požymius 

 

Gebės įvardinti sakinio 

skyrybos taisykles 

Gebės atlikti praktines įvairiausių 

objektų skaičiavimo užduotis 

naudojant įvairius matavimo 

vienetus 

Atlikti natūraliųjų skaičių sudėtį 

ir atimtį; daugybą iš vienaženklio, 

dviženklio skaičiaus 

Gebės parašyti kasdienes 

praktines ir matematines 

situacijas paprastais skaitiniais 

reiškiniais 

 

Pateikti savo sveikos 

gyvensenos pristatymą 

(įrašytą mankštą, dantų 

valymo procedūrą, 

sveikuolišką patiekalą ir 

t.t.) 

Įvardins sveikos 

gyvensenos 

sudedamąsias dalis 

Gebės kūrybiškai, 

panaudodamas savo 

mėgstamas priemones 

sukurti baigiamąjį 

dailės darbą, skirtą 

mokyklai a/ir  

mokytojai 

Gebės derinti spalvas, 

vaizduoti formas įvairia 

atlikimo technika 

 

 

Gebės paaiškinti 

ryšį tarp sveiko 

kūno ir vidinės 

žmogaus 

savijautos 

Iš asmeninės 

patirties pateiks 

sveikos 

gyvensenos 

pavyzdžių 

 



Veiklos 

užduotys 

 

 

Vadovėlio tekstų skaitymas  

( p. 84-85 )                                

Vaizdo medžiagos (PowerPoint 

skaidrės, Youtube) peržiūra 

Užduotys EMA pratybose 

Užduotys vadovėlyje ,,Pupa“ 

(p.86-91).  

Vadovėlio tekstų skaitymas  

( p.62-64 )                           

Vaizdo medžiagos ( PowerPoint 

skaidrės, Youtube) peržiūra 

Užduotys EMA pratybose 

Užduotys vadovėlyje ,,Riešutas“ 

(p.62-64 ). 

 

 

Vaizdo medžiagos 

( PowerPoint skaidrės, 

Youtube) peržiūra, 

vadovėlio medžiaga 

 

Pasirinkta mėgstama 

dailės priemone 

(pieštukai, vandeniniai 

dažai, kreidelės, popie- 

rius, antrinės žaliavos, 

siūlai ir t.t.) kūrybiškai 

atlieka darbą 

 

 

 

Dalyvaus dienos 

projektinėse 

veiklose 

 

Atsiskaitymai, 

data 

 

 

2020 m. gegužės 25 d.–  

gegužės 29 d.  

2020 m. gegužės 25 d.–  gegužės  

29 d. 

2020 m. gegužės 25 d.–  

gegužės 29 d. 

2020 m. gegužės 25 d.–  

gegužės 29 d. 

2020 m. gegužės 

27 d. 

Mokinių 

vertinimo 

kriterijai 

Nuotoliniu būdu stebimi bei 

aptariami mokinių ugdymosi 

pasiekimai ir pažanga. 

Mokytojas taiso, vertina 

elektroniniu būdu pateiktas 

užduotis. 

Taikomas formuojamasis 

vertinimas 

Nuotoliniu būdu stebimi bei 

aptariami mokinių ugdymosi 

pasiekimai ir pažanga. Mokytojas 

taiso, vertina elektroniniu būdu 

pateiktas užduotis.  

Taikomas formuojamasis 

vertinimas 

Nuotoliniu būdu stebimi 

bei aptariami mokinių 

ugdymosi pasiekimai ir 

pažanga. Mokytojas 

taiso elektroniniu būdu 

pateiktas užduotis.. 

Taikomas formuojama- 

sis vertinimas 

Nuotoliniu būdu 

stebimi bei aptaria- 

mi mokinių ugdymosi 

 pasiekimai ir pažanga. 

Mokytojas taiso 

elektroniniu būdu 

pateiktas užduotis. 

Taikomas formuojama- 

sis vertinimas 

Nuotoliniu būdu 

stebimi bei 

aptariami mokinių 

ugdymosi 

pasiekimai ir 

pažanga. 

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 pateiktą 

užduoti 

Konsultacija 

 

 

 

Nuotoliniu būdu: telefonu, 

Skype, Messanger, TAMO 

dienyne 

Nuotoliniu būdu: telefonu, 

Messanger, Skype, TAMO 

dienyne. 

Nuotoliniu būdu: 

telefonu, Skype, 

Messanger, TAMO 

dienyne. 

Nuotoliniu būdu: 

telefonu, Skype, 

Messanger, TAMO 

dienyne. 

Nuotoliniu būdu: 

telefonu, Skype, 

Messanger, 

TAMO dienyne. 

             


