
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS 

2019-2020 m. m. 

____2a ___klasės mokinių 

 

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

 

Užduotys pateikiamos kiekvieną dieną TAMO dienyne pagal pamokų tvarkaraštį.  

 Skaitymas ir supratimas Rašymas  Klausymas 

Tema Skaitys ir atliks užduotis raštu. Baigiamasis Lesson 25-31 testas 

 

 

Klausysis užduočių įrašo, atsakys 

į klausimus. 

Pasiekimai  Gebės taisyklingai perskaityti 

užduotis, jas supras ir gebės 

tinkamai jas atlikti. 

Mokės taisyklingai parašyti Lesson 25-31 žodžius, gebės 

pratiškai taikyti taisykles, teisingai formuluoti ir parašyti 

sakinius išeitomis temomis. 

Gebės suprasti tekstą klausant 

įrašą; gebės pasakyti apie ką 

tekstas ir atsakyti į klausimus, 

susijusius su tekstu. 

Veiklos 

užduotys 

Atsakys į klausimus, ką galima 

veikti vasarą. 

 

Baigiamasis Lesson 25-31 testas.  

 

Klausysis tekstų apie vasarą. 

Atsiskaitymai, 

data 

2020-06-02 2020 06 02 

 

2020 06 02 

 

Mokinių 

vertinimo 

kriterijai 

 

 Baigiamasis Lesson 25-31 testas 

 

 

Konsultacija 

 

Zoom platformoje  

2020-06-02 

9:00 -9:30 val. 

Zoom platformoje  

2020-06-02   

9:00 -9:30 val. 

Zoom platformoje  

2020-06-02  

9:00 -9:30 val. 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS 

2019-2020 m. m. 

____3a ___klasės mokinių 

 

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

Užduotys pateikiamos kiekvieną dieną TAMO dienyne pagal pamokų tvarkaraštį.  

 Skaitymas ir supratimas Rašymas  Klausymas 

Tema Let‘s make a crossword Projektinis darbas ,,Crossword“ pasirinkta kurso metu išeita 

tema 

 

 

Pasiekimai  Gebės suprasti kryžiažodžio 

užduotyse skaitomus žodžius, 

žinos jų prasmę ir vertimą.  

Gebės sukurti ir teisingai išspręsti kryžiažodžius iš kurso metu 

praeitų temų žodžių.  

Gebės suprasti tekstą klausant 

įrašą; gebės pasakyti apie ką 

tekstas ir atsakyti į klausimus, 

susijusius su tekstu ar 

užduotimi. 

Veiklos 

užduotys 

Sukurti kryžiažodį pasirinkta 

tema.  

Sukurti ir apipavidalinti kryžiažodį iš 10 žodžių pasirinkta 

kurso metu išeita tema. 

Atlikti kryžiažodį su spalvomis paspaudus nuorodą: 
https://www.esolcourses.com/content/exercises/crosswords/6/cr
ossword.html 

 

Gebės suprasti sakomus 

žodžius, paspaudus nuorodą 

atliekant kryžiažodžius online. 

Atsiskaitymai, 

data 

2020-06-02 2020 06 02 

 

2020 06 02 

 

Mokinių 

vertinimo 

kriterijai 

 

Teisingai sudarytas ir atliktas 

kryžiažodis.  

Teisingai sudarytas ir atliktas kryžiažodis. Teisingai sudarytas ir atliktas 

kryžiažodis. 

Konsultacija 

 

Zoom platformoje 2020-06-02 

9:30 -10:00 val. (jungiasi 

asmeninei konsultacijai tie, kas 

turi klausimų iš praeito kurso) 

Zoom platformoje 2020-06-02  9:30 -10:00 val. 

(jungiasi asmeninei konsultacijai tie, kas turi klausimų iš 

praeito kurso) 

Zoom platformoje 2020-06-02 

9:30 -10:00 val. 

(jungiasi asmeninei 

konsultacijai tie, kas turi 

klausimų iš praeito kurso) 

 

 

 

https://www.esolcourses.com/content/exercises/crosswords/6/crossword.html
https://www.esolcourses.com/content/exercises/crosswords/6/crossword.html


 

 

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS 

2019-2020 m. m. 

____4a ___klasės mokinių 

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

Užduotys pateikiamos kiekvieną dieną TAMO dienyne pagal pamokų tvarkaraštį.  

 Skaitymas ir supratimas Rašymas  Klausymas 

Tema The Final test Baigiamasis Lesson 25-31 testas (1gr) 

Baigiamasis Lesson 25, 26,28,29 testas (2gr) 

 

Klausysis užduočių įrašo, atsakys 

į klausimus. 

Pasiekimai  Gebės taisyklingai 

perskaityti užduotis, jas 

supras ir gebės tinkamai jas 

atlikti. 

Mokės taisyklingai parašyti Lesson 25-31 žodžius, gebės pratiškai 

taikyti taisykles, teisingai formuluoti ir parašyti sakinius išeitomis 

temomis (1gr). 

Mokės taisyklingai parašyti Lesson 25, 26,28,29 žodžius, gebės 

pratiškai taikyti taisykles, teisingai formuluoti ir parašyti sakinius 

išeitomis temomis (1gr). 

 

Gebės suprasti tekstą klausant 

įrašą; gebės pasakyti apie ką 

tekstas ir atsakyti į klausimus, 

susijusius su tekstu. 

Veiklos 

užduotys 

Skaitys ir atliks užduotis 

raštu. 

Baigiamasis Lesson 25-31 testas (1gr) 

Baigiamasis Lesson 25, 26,28,29 testas (2gr) 

 

Klausysis užduočių įrašo, atsakys 

į klausimus. 

Atsiskaitymų 

datos 

2020-06-02 2020 06 02 

 

2020 06 02 

 

Mokinių 

vertinimo 

kriterijai 

 

 Baigiamasis Lesson 25-31 testas (1gr) 

Baigiamasis Lesson 25, 26,28,29 testas (2gr) 

 

Konsultacija 

 

Zoom platformoje  

2020-06-02 

10:00 -10:30 val. 

Zoom platformoje  

2020-06-02   

10:00 -10:30 val. 

Zoom platformoje  

2020-06-02  

10:00 -10:30 val. 

 

 


