
 

 

 

PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

DAIVA BUNEVIČIENĖ 

 

„UGDYMO PLANAS 4 KLASEI MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU“ 

PRIENŲ RAJONO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ METODINIŲ DARBŲ PARODA „AŠ IR POKYTIS“ 

 

 

Pakuonis 

2021m. 



 

Įžanga 

Karantino metu mokytojai susidūrė su  naujais iššūkiais, kad galėtų užtikrinti ugdymo kokybę ir kažkokiu būdu pasiekti ir 

mokyti savo  mokinius.  Per labai trumpą laiką turėjome persiorientuoti  iš  tiesioginio ugdymo ir  pereiti į nuotolinį. Teko labai greitai 

ieškoti naujų metodų, bendravimo būdų  dirbant  nuotoliniu būdu.  

Ieškant alternatyvių ugdymo galimybių susikūriau mokinių grupės  Viber. Grupėje mokiniai galėjo atsiųsti savo atliktus 

darbus, nufotografuotas užduotis. Ištaisytus darbus grąžindavau atgal. Sinchronines pamokas vedžiau per Zoom. Labai gelbėjo sukurtos 

grupės Eduka KLASĖJE ir EMA pratybos.   

Karantino laikotarpiu  sudariau savo kiekvienos darbo dienos pamokų  lenteles.  Jose nurodomos temos, panaudotos nuorodos, 

darbo organizavimo būdai. Šias lenteles mokiniai gaudavo iš vakaro ir galėjo sėkmingai pasiruošti pamokoms. Lentelės gelbėjo pildant dienyną.  

Tikiuosi, mokytojai galės pasinaudoti  šiais planais  dirbdami 4 klasėje  ne tik nuotolinio darbo metu, bet ir dirbant tiesiogiai. 
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4 klasės pirma  darbo diena 

Data 

03.30 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks 

atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas Namų darbas Pastabos 

Lietuvių kalba – 2 pamokos 

 Nuotolinio 

mokymo(si) 

susitarimai, ryšio ir 

grįžtamojo ryšio, 

vertinimo aptarimas. 

Ką aš išmanau apie 

veiksmažodžių 

rašybą. 

Vadovėlis, užrašų sąsiuvinis, 

Eduka KLASĖ 

Eduka iki 31d.  

 

 

 

Vertinu diktantą 

lygiais. 

Sąsiuviniuose 

atlikti užduotis 

raštu. 

Diktantas 

„Duonos 

kepimas“ 

Diktantą 

išsitaiso patys su 

žalia rašymo 

priemone ir 

nufotografavę 

atsiunčia man. 

Matematika   

 Geometriniai kūnai Vadovėlis 4-5 psl., pratybų 

sąsiuvinis 3psl., Eduka 

KLASĖ 

Eduka iki 30d. 

Pratybos 

sąsiuvinis iki 

31d. atsiųsti 

nuotraukas į 

dienyną. 

Nevertinu Pratybos 

sąsiuvinis iki 

31d. atsiųsti 

nuotraukas į 

dienyną. 

 

Muzika 

 Sugrįžtantys 

paukščiai 

Vadovėlis Edukoje 50 -

51psl. Paklausyti Edukoje, 

kaip vaikai pamėgdžioja 

paukščius. 

https://youtu.be/3J_jxIsOA2k 

Seku seku pasaką 

Šią savaitę iki 

penktadienio 

Vertinsiu įrašytą 

pamėgdžiojimą. 

Vadovėlyje 

susipažinti su 

medžiaga. 

Išmokti vieną 

pamėgdžiojimą 

ir įrašius atsiųsti. 

Per kitą pamoką 

konsultuoju, 

kam kas 

neaišku.  

Klasės valandėlė 

 Zoom pokalbis  Pabandom prisijungti. 

 

Aš atsiųsiu nuorodas į paštus. 

 

https://youtu.be/3J_jxIsOA2k


 

4 klasės antra  darbo diena 

Data 

03.31 

 

Tema Mokymo, mokymosi 

resursai 

Koks 

atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas Namų darbas Pastabos 

Tikyba – 1 pamoka 

Matematika - 2 pamoka   

 Geometriniai kūnai Vadovėlis 6-7 psl., 

pratybų sąsiuvinis 4 

psl., Eduka KLASĖ 

Nuotraukas su 

atsakymais iki  

balandžio 1 d. 

Nevertinu Pabaigti 

pratybas 

 

Lietuvių kalba – 3 pamoka 

  

 

 

 

Kas pasakose yra 

gėris, o kas blogis? 

Užrašų sąsiuvinis “ 

11-12 psl. 

 

 

 

 

Vadovėlis 26-27 psl., 

Eduka KLASĖ 

Iki 31d. 

 

 

 

 

 

Iki balandžio 1 

d. 

Vertinu diktantą 

lygiais. 

Diktantas 

„Duonos 

kepimas. 

 

Skaityti ir 

atsakyti į 

klausimą 26 psl. 

raštu. 

Diktantą 

išsitaiso patys su 

žalia rašymo 

priemone ir 

nufotografavę 

atsiunčia man. 

Fizinis ugdymas 

 Mankštos pratimai, 

bėgimas ir šokio 

pratimai pagal 

muziką  

https://youtu.be/0UyRTCAvLHY  - mankšta 

 https://youtu.be/nynd_KgYdAU  -šokis 

Bėgimas 6 min.  

https://youtu.be/fkiYp5wn7Ag - muzikinė mankšta 

https://youtu.be/3J_jxIsOA2k 

Seku seku pasaką 

Įrašykit kiek žingsnių padarysit ir 

atsiųskite. 

 

 

 

https://youtu.be/0UyRTCAvLHY
https://youtu.be/nynd_KgYdAU
https://youtu.be/fkiYp5wn7Ag
https://youtu.be/3J_jxIsOA2k


4 klasės trečia darbo diena 

Data 

04.01 

 

Tema Mokymo, mokymosi 

resursai 

Koks 

atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas Namų darbas Pastabos 

Lietuvių kalba – 1-2 pamoka   

 1.Užklasinio 

skaitymo 

atsiskaitymas per 

Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinam visi 

kartu, užduodam 

klausimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu visi 

prisijungiam visi 

mesenger, tada 

galim per ten 

susitikti. 

 2. Kas pasakose 

yra gėris, o kas 

blogis? 

 

 

 

 

Užrašų sąsiuvinis 13-14 

psl. 

 

Vadovėlis 28-29 psl., 

Eduka KLASĖ 

Iki balandžio 1 

d. 

 

 

 

Užrašai iki 

balandžio 1d.16 

val. 

 

Anglų kalba – konsultuoja mokytoja -3 pamoka    

Matematika– 4 pamoka 

 Geometriniai 

kūnai 

 

 

Vadovėlis 8-9 psl., 

pratybų sąsiuvinis 5 psl., 

Eduka KLASĖ 

 

 

Nuotraukas su 

atsakymais iki  

balandžio 1 d.14 

val. 

 

 

Vertinu diktantą 

lygiais. 

EMA pratybose 

daryti užduotis, 

kurių neužbaigę. 

 

Fizinis ugdymas 

 Mankštos 

pratimai, bėgimas 

ir šokio pratimai 

pagal muziką  

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w   - mankšta 

https://youtu.be/b618n4vtBFM   -šokis 

Bėgimas 6 min. 

 https://youtu.be/MjiGbFd6i70 

 

 

Įrašykit kiek žingsnių padarysit ir 

atsiųskit. 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/b618n4vtBFM
https://youtu.be/MjiGbFd6i70


 

4 klasės balandžio 2  diena - ketvirtadienis 

Data 

04.02 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks 

atsiskaitymas 

ir iki kada 

Vertinimas Namų darbas Pastabos 

Lietuvių kalba – 1 pamoka 

 Iš ko atpažįstame 

eiliuotą pasaką. 

Vadovėlis 30-32 psl., užrašų 

sąsiuvinis, Eduka KLASĖ, 

viber, Message, Zoom 

 

Iki 04.02 

d.16 val. 

Gražus 

skaitymas bus 

vertinamas 

lygiais. 

Skaityti ir atsakyti 

į klausimus 30 -

32 psl.  

Galima 

paklausyti 

edukoje. 

Matematika -2 pamoka   

 Kampai Vadovėlis 10-11 psl., pratybų 

sąsiuvinis 6 psl., Eduka 

KLASĖ, EMA pratybos 

Iki 04.02 d. 

 

Vertinu į  klasės 

darbų 

kaupiamąjį 

vertinimą. 

Pratybų 

sąsiuviniuose ir 

EMA, jeigu turit 

nebaigtų darbų. 

Atsiųsti 

nuotraukas 

Anglų kalba – 3 pamoka– konsultuoja mokytoja    

Muzika – 5 pamoka 

 Sugrįžtantys 

paukščiai 

Vadovėlis Edukoje 50 -

51psl. Paklausyti Edukoje, 

kaip vaikai pamėgdžioja 

paukščius. 

https://youtu.be/3J_jxIsOA2k 

Seku seku pasaką 

Šią savaitę 

iki 

penktadienio 

Vertinsiu įrašytą 

pamėgdžiojimą. 

Atsiskaitome 

pamokos metu per 

Zoom arba 

Messag. 

 

Pasaulio pažinimas – 4 pamoka 

 Lietuvos kraštas IšmaniejiRobotai.lt - Ar pažįsti Lietuvos 

kraštą? Testas 

Pabandom prisijungti.  

 

Šiandien, pamokos 

metu atsiskaitom 

Viber grupėje. 

Pabandom prisijungti ir atlikti 

 

https://youtu.be/3J_jxIsOA2k
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=204&back=t


4 klasės balandžio 3  diena - penktadienis 

Data 

04.03 

 

Tema. Klasės 

darbai. 

Mokymo, mokymosi resursai Koks 

atsiskaitymas 

ir iki kada 

Vertinimas Namų darbas Pastabos 

Lietuvių kalba – 1 pamoka 

 Iš ko atpažįstame 

eiliuotą pasaką. 

Veiksmažodžių 

bendratis, 

būt.dž.l. 

Vadovėlis 33 psl., užrašų 

sąsiuvinis 15-16 psl. Eduka 

KLASĖ, viber, Message, Zoom 

 

Iki 04.03 

d.16 val. 

Vertinsiu 

užrašų užduotis. 

1-4 užduotys 

užrašuose. 

Pamoka per 

Zoomą. 

Atsiųsti 

nuotraukas 

Matematika -2 pamoka   

 Plotas ir 

perimetras 

Vadovėlis 12-13psl., pratybų 

sąsiuvinis 7 psl., Eduka 

KLASĖ, EMA pratybos 

Iki 04.03 d. 

 

Vertinu į  klasės 

darbų 

kaupiamąjį 

vertinimą. 

Pratybų 

sąsiuviniuose ir 

EMA, jeigu turit 

nebaigtų darbų. 

Atsiųsti 

nuotraukas 

Dailė ir technologijos 

 Verbos. Verbų 

sekmadienis. 

Peržiūrėti 

filmuotas 

medžiagas ir 

padaryti verbą. 

https://youtu.be/SlUMV744O_4 

Verbos 

https://youtu.be/uJ01Qin480k 

Kaip padaryti verbą 

Verbų sekmadienis 

https://youtu.be/gB8uckHPcII 

 

 

Iki balandžio 

6d.  

Vertinsiu 

padarytas 

verbas 

 Atsiųsti 

nuotraukas 

 Klasės valandėlė 

„Tiesa apie 

alkoholį ir 

tabaką“. Būkime 

sveiki. 

Peržiūrėkit šias nuorodas: 
https://youtu.be/Z_bHqKG6K-o 
https://youtu.be/e737ZQkzSII 
https://youtu.be/j4QmGy98pks 
https://youtu.be/rV2QiI2UBIw 
 

Pokalbis per 

Zoom 14 val. 

   

 

 

https://youtu.be/SlUMV744O_4
https://youtu.be/uJ01Qin480k
https://youtu.be/gB8uckHPcII
https://youtu.be/Z_bHqKG6K-o
https://youtu.be/e737ZQkzSII
https://youtu.be/j4QmGy98pks
https://youtu.be/rV2QiI2UBIw


4 klasės balandžio 6  diena 

Data 

04.06 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai. 

Darbai namuose. 

Koks 

atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas Pastabos 

Lietuvių kalba – 2 pamokos. 

 Ką vadiname 

sinonimais? 

Vadovėlis 34 psl. skaityti. 35 psl. 1užduotis, 

užrašų sąsiuvinis 18 psl., Eduka KLASĖ. 

https://youtu.be/5O9XqlQxL0s 

Klausyti apie sinonimus. 

1 užd. Vietoj daugtaškių įrašyti praleistus 

veiksmažodžių sinonimus. 

2 užd. Parašyti žodžių sinonimus. 

Atsiskaitom per 

Zoom. 

Įsivertinate 

patys. 

 

 

 

 

Matematika – 3 pamoka.  

 Plotas ir 

perimetras. 

Vadovėlis 14-15 psl., pratybų sąsiuvinis 8psl., 

Eduka KLASĖ. Zoom 

Pratybos 

sąsiuvinis iki 6 d. 

16 val. atsiųsti 

nuotraukas į 

Viber. 

Kaupiamasis 

vertinimas į 

klasės darbus. 

 

Anglų kalba – 4 pamoka.   

Muzika 

 Visus 

įsukančios 

šventės 

Vadovėlis Edukoje 52 -53 psl. 

https://youtu.be/JhSv6Us8Q7I  

Padainuokit šią dainą su tėveliais, sesėm ar 

broliais: https://youtu.be/1z1Xe_Eb1Lc  

Ketvirtadienį per 

Zoom atsiskaitom 

Vertinsiu 

dainavimą. 

 

Klasės valandėlė 

 Stop 

patyčioms. 

Sportuok be 

patyčių. 

https://youtu.be/kWU1UFy4MF  

https://youtu.be/WdUvPgqyJYA  

https://youtu.be/pcltkSnluuI  

https://youtu.be/SqwCJWItYMA 

https://youtu.be/g0fOi0QS-sg 

 

 

Zoom pokalbis 

 

https://youtu.be/5O9XqlQxL0s
https://youtu.be/JhSv6Us8Q7I
https://youtu.be/1z1Xe_Eb1Lc
https://youtu.be/kWU1UFy4MF
https://youtu.be/WdUvPgqyJYA
https://youtu.be/pcltkSnluuI
https://youtu.be/SqwCJWItYMA
https://youtu.be/g0fOi0QS-sg


4 klasės balandžio 7 darbo diena 

Data 

04.07 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir iki kada Vertinimas 

Tikyba – 1 pamoka 

Matematika - 2 pamoka 

 Plotas. Per Zoom 11 

val. 

Vadovėlis 16-17 psl., pratybų 

sąsiuvinis 9psl., Eduka KLASĖ. 

EMA pratybos. 

Nuotraukas su atsakymais iki  

balandžio 7 d. 13 val. 

Vertinsiu kaupiamajame. 

Lietuvių kalba – 3 pamoka 

 Ką vadiname 

antonimais? 

35 psl vadovėlyje skaityti ir 

įsidėmėti ir antra užduotis raštu. 

Užrašų sąsiuvinis  17 psl. raštu. 

https://youtu.be/5O9XqlQxL0s 

Iki 7d. 16 val. 

 

 

 

 

 

Pasaulio pažinimas   

 Tvenkinyje ir ežere.  

 

Vadovėlio 52-53 psl. Atlikti bandymą iš 53 psl. Per 

Zoom prisijungimą aptarsim. 

Mokėti atsakyti į 

klausimus. Ieškoti 

atsakymų internete. 

Fizinis ugdymas 

 Mankštos pratimai, 

bėgimas, 

važinėjimas dviračiu 

ir kt. 

 

Bėgimas 6 min.  

https://youtu.be/4NgVoCU2gHc  

Parašyti kiek buvote 

laukia, kiek žingsnių 

padarėt. 

Baseino arba sporto būrelis    https://youtu.be/57Nn5YpW7MA ir bėgiojimas lauke kiek kam 

patinka 😊 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5O9XqlQxL0s
https://youtu.be/4NgVoCU2gHc
https://youtu.be/57Nn5YpW7MA


4 klasės balandžio 8-os darbo diena 

Data 

04.08 

 

Tema Mokymo, mokymosi 

resursai 

Koks atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas Pastabos 

Lietuvių kalba – 1-2 pamoka  

 1.Veiksmažodžių 

kartojimas.  

 

Lietuvių užrašai – 49 psl. 

Skaityti ir atlikti 

užrašuose 1 užduotį. 49 

psl. 50- nereikia. 

 

 

Siųst atliktą užduotį į 

Viber.  

 

Per Zoom 9 val. 

skaitom. 

 

Vertinsiu skaitymą ir 

užduoties atlikimą į 

kaupiamąjį. 

 

EMA pratybas 

nepamiršti, kas turi 

skolą! 

 2. Veiksmažodžių 

kaitymas 

 

 

EMA pratybos. 

 

Iki balandžio 8d. 16 

val. 

Vertinu veiksmažodžių 

kaitymą. 

 

Anglų kalba – konsultuoja mokytoja -3 pamoka   

Matematika– 4 pamoka 

 Plotas ir 

perimetras. 

Vadovėlis 18-19 psl., 

pratybų sąsiuvinis 10 

psl., EMA 

 

 

Nuotraukas su 

atsakymais iki  

balandžio 8 d.16 val. 

 

 

Vertinu  į kaupiamąjį. EMA pratybas 

atlieka tie, kas 

nepadarę. 

Fizinis ugdymas 

 Mankštos 

pratimai, bėgimas 

ir šokio pratimai 

pagal muziką  

Bėgimas 6 min. 

 

https://youtu.be/CIxNJbit9BA - mankšta anglų kalba. 

 

 

 

 

https://youtu.be/CIxNJbit9BA


4 klasės balandžio 9  diena - ketvirtadienis 

Data 

04.09 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir iki 

kada 

Vertinimas Pastabos 

Lietuvių 

 Kaip kuriame 

pasaką? Pasakos 

kūrimas 

Vadovėlis 36-37psl., užrašų sąsiuvinis 

19-20 psl.,viber, Message, Zoom 

 

Iki 04.10 d.16 val. Pasaka 

vertinama 

lygiais. 

. 

Matematika -2 pamoka  

 Plotas ir 

perimetras. 

Vadovėlis 20-21 psl., pratybų sąsiuvinis 

11 psl., Eduka KLASĖ, EMA pratybos. 

Iki 04.09 d. 16 val. 

 

Vertinu į  klasės 

darbų 

kaupiamąjį 

vertinimą. 

Atsiųsti 

nuotraukas 

Anglų kalba – 3 pamoka   

Muzika – 5 pamoka 

 Visus įsukančios 

šventės. 

Vadovėlis Edukoje 52 -53 psl. 

https://youtu.be/JhSv6Us8Q7I  

Padainuokit šią dainą su tėveliais, sesėm 

ar broliais: 

https://youtu.be/1z1Xe_Eb1Lc  

Per Zoom atsiskaitom Vertinsiu 

įrašytą arba 

dainuojamą per 

Zoom dainą. 

Zoom 14 val. 

Pasaulio pažinimas – 4 pamoka 

 Nemunas IšmaniejiRobotai.lt - Ar pažįsti Lietuvos 

kraštą? Testo patikrinimas. 

Mokymo priemonė „Nemunas“ 

 

 

Per Zoom 

 

Atlikti ir atsiųsti į paštą 

daivosketvirtokai4@gm

ail.com  iki 16 val. 

 

Įsivertinsit 

patys 

Zoom 14 val. 

 

 

 

https://youtu.be/JhSv6Us8Q7I
https://youtu.be/1z1Xe_Eb1Lc
mailto:daivosketvirtokai4@gmail.com
mailto:daivosketvirtokai4@gmail.com


4 klasės balandžio 14 darbo diena 

Data 

04.14 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir iki kada Vertinimas 

Tikyba – 1 pamoka 

Matematika - 2 pamoka 

 Vienos skaičiaus 

dalies radimas. Per 

Zoom 10 val. 

Vadovėlis 24-25 psl., pratybų 

sąsiuvinis 13 psl., Eduka 

KLASĖ. EMA pratybos. 

Nuotraukas su atsakymais iki  

balandžio 14 d. 14 val. 

Zoom 10 val. 

Vertinsiu kaupiamajame. 

Lietuvių kalba – 3 pamoka 

 Būtojo kartinio ir 

dažninio laiko 

veiksmažodžiai. 

41 psl. 2, 3, 4 užduotys raštu. 

Užrašų sąsiuvinis  50 psl. 

pabaigti ir 51 psl. raštu. 

 

Iki d. 16 val. 

 

 

 

 

 

Pasaulio pažinimas   

 Smėlio juosta tarp 

marių ir jūros. 

 

Vadovėlio 56-57 psl. 

https://youtu.be/biHjiuKKIWs 

 

Pateiktis „Kuršių nerija“ 

Atlikti bandymą iš 53 psl. Per 

Zoom prisijungimą aptarsim. 

Mokėti atsakyti į 

klausimus. Ieškoti 

atsakymų internete. 

Fizinis ugdymas 

 Mankštos pratimai, 

bėgimas, 

važinėjimas dviračiu 

ir kt. 

Bėgimas 6 min.  

https://youtu.be/Mpuf9d7wfgY 

 

Parašyti kiek buvote 

laukia, kiek žingsnių 

padarėt. 

Baseino arba sporto būrelis    https://youtu.be/L_A_HjHZxfI 

https://youtu.be/8uUawnM-FD8 

 

😊 

 

 

 

 

https://youtu.be/biHjiuKKIWs
https://youtu.be/Mpuf9d7wfgY
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/8uUawnM-FD8


 

4 klasės balandžio 15-os darbo diena 

Data 

04.15 

 

Tema Mokymo, mokymosi 

resursai 

Koks atsiskaitymas ir iki 

kada 

Vertinimas Pastabos 

Lietuvių kalba – 1-2 pamoka  

 Testas. Skyriaus 

„Aiškinuosi, kuo 

svarbi yra 

tautosaka“. 

Teksto supratimas  

 

Lietuvių Pasitikrinamieji 

darbai užrašai – 64-69 psl. 

Skaityti ir atlikti užduotis. 

 

 

Siųst atliktas užduotį į 

Viber.  

 

Per Zoom 10 val. . 

 

Vertinsiu testą 

lygiais. 

 

EMA pratybas 

nepamiršti, kas turi 

skolą! 

 2. Rašymo testas Lietuvių Pasitikrinamieji 

darbai užrašai – 71-72 psl. 

 

Iki balandžio 15d. 16 val. Vertinsiu testą 

lygiais. 

 

 

Anglų kalba – konsultuoja mokytoja -3 pamoka   

Matematika– 4 pamoka 

 Kelių skaičiaus 

dalių radimas 

Vadovėlis 26-27 psl., 

pratybų sąsiuvinis 14 psl., 

EMA ir Eduka. 

 

 

Nuotraukas su atsakymais 

iki  balandžio 15 d.16 val. 

 

 

Vertinu  į 

kaupiamąjį. 

EMA pratybas 

atlieka tie, kas 

nepadarę.  

Paskirtas naujas 

darbas apie plotą. 

Fizinis ugdymas keliamas į ketvirtadienį 

 Sportas mūsų 

gyvenime. 

Bėgimas 6 min. 

 

https://youtu.be/CIxNJbit9BA - mankšta anglų kalba. 

 

Integruota pamoka 

su anglų kalba. 

Tema „Sportas 

mūsų gyvenime“ 

 

https://youtu.be/CIxNJbit9BA


4 klasės balandžio 20  diena 

Data 

04.20 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai. 

Darbai namuose. 

Koks 

atsiskaitymas ir iki 

kada 

Vertinimas Pastabos 

Lietuvių kalba –1- 2 pamokos. Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis  teisingai atliks bent pusę užrašų užduočių. 

Ko išmokau apie daiktavardį. 

 

Vadovėlis 49 psl. . atliksim žodžiu. Užrašų 

sąsiuvinis 23-24 psl. raštu. 

 

Atsiskaitom per 

Zoom 8.30. 

Atsiskaitom 

eilėraštį 

mintinai. 

 

 

 

Eduka 

KLASĖ 

Matematika -3 pamoka. Uždavinys: Naudodamiesi vadovėlio medžiaga ir savo žiniomis teisingai atliksite bent 3 

užduotis pratybose ir suprasite kaip randamas visas skaičius, kai žinoma viena jo dalis. 

 

Viso skaičiaus radimas, kai 

žinoma viena jo dalis. 

Viso skaičiaus radimas, kai žinoma viena jo 

dalis. 

Iki 04.20 d. 16 val. 

 

Vertinu į  klasės 

darbų 

kaupiamąjį 

vertinimą. 

Zoom 

10.30 val. 

Atsiųsti 

nuotraukas 

Anglų kalba – 4 pamoka.   

Muzika 4 pamoka – Klausydami muzikos kūrinius mokysis juos palyginti ir nusakyti nuotaiką, kokie instrumentai gorja. 

Pavasario nuotaikos Vadovėlis Edukoje 54 -55 psl. Užduotis 

Edukoje paklausyti muzikos. 

 PAVASARIS.pps 

Microsoft Power Point Presentation 5.1 MB 

Download 

 

  Zoom 

12.30 

Klasės valandėlė 

Pokalbis „Influenceris” – ar 

tikrai svajonių gyvenimo 

būdas?“ 

 

https://youtu.be/rIIw0VlVK6k Savarankiška peržiūra 

 

https://ligitux.jimdofree.com/app/download/10700638660/PAVASARIS.pps?t=1554312300


                                                                 4 klasės balandžio 21 darbo diena 

Data 

04.21 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir iki 

kada 

Vertinimas 

Tikyba – 1 pamoka 

Matematika -2 pamoka. Uždavinys: Naudodamiesi vadovėlio medžiaga ir savo žiniomis teisingai atliksite bent 3 užduotis 

pratybose ir pakartosite ko mokėmės. 

 Devynis kartus 

pamatuok, dešimtą 

kirpk. Kartojimas. 

Vadovėlis 34-35 psl., pratybų sąsiuvinis 18 

psl. 

Nuotraukas su 

atsakymais iki  balandžio 

14 d. 14 val. 

Zoom 9.25 val. 

Vertinsiu kaupiamajame. 

 Eduka KLASĖ. EMA pr. 

Lietuvių kalba – 3 pamoka. Skaitydami vadovėlyje ir žiūrėdami Youtube vaizdo įrašą suprasite apie gintarą, nubraižysit mąstymo 

žemėlapį, žinosite, kokie svarbiausi negrožinio teksto požymiai. 

 Kokie yra 

svarbiausi 

negrožinio teksto 

pažymiai? 

50-51 psl. 

Užrašų sąsiuvinis  50 psl.  

https://youtu.be/_akbV3iomik  

Nubraižyti mąstymo žemėlapį 

„Apibūdink“ir apibendrinti svarbiausią 

informaciją apie gintarą 

 

 

 

Mąstymo žemėlapius 

nufotografuotus siųsti į 

Viber. 

11.35 Zoom vaizdo 

pamoka. 

Pasaulio pažinimas – 3 pam. Pažiūrėję vaizdinę medžiagą supras, kuo skiriasi medžiai, krūmai, žolės ir mokės išvardinti jų dalis. 

 Medžiai ir krūmai 

ir žolės. 

 

Išmanieji robotai www.ismaniejirobotai.lt 
https://youtu.be/jPPAIS08NbY 

Perskaityti vadovėlio 58-59 psl. 

 

 Mokėti atsakyti į 

klausimus. 

Fizinis ugdymas – 4 pamoka. Atlikdami šokio pratimus, žaisdami lauke stiprinsit sveikatą ir formuositės teisingus judėjimo 

įgūdžius, išmoktus judesius ir veiksmus taikysite ir kitoje kasdieninėje veikloje. 

 Šokio pratimai, 

bėgimas, 

važinėjimas 

dviračiu ir kt. 

https://youtu.be/Qgq8nZqYNmE  

Bėgimas 6 min. = 

 

Parašyti kiek buvote 

laukia, kiek žingsnių 

padarėt. 

 

 

https://youtu.be/_akbV3iomik
https://youtu.be/jPPAIS08NbY
https://youtu.be/Qgq8nZqYNmE


4 klasės balandžio 22-os darbo diena 

Data 

04.22 

 

Tema Mokymo, mokymosi 

resursai 

Koks atsiskaitymas ir iki 

kada 

Vertinimas Pastabos 

Lietuvių kalba –1-2 pamoka. Atlikdami užduotis užrašuose teisingai atliksite 25 psl. užduotis ir pakartosite 

daiktavardį EMA elektroninėse pratybose. 

 

 Daiktavardis 

 

Lietuvių  užrašai – 25 psl. 

Skaityti ir atlikti užduotis. 

 

 

Siųst atliktas užduotį į 

Viber.  

 

 

Tikrinsimės  9.00 

per Zoom 

 

 Daiktavardis. Jo 

kaitymas.  

Elektroninės EMA 

pratybos 

Atliekame šios pamokos 

metu. 

Patikrinsiu EMA 

pratybose. 

 

Anglų kalba – konsultuoja mokytoja -3 pamoka   

Matematika– 4 pamoka. Atlikdami EMA ir EDUKA užduotis įtvirtinsite ploto ir perimetro skaičiavimą. 

 Plotas ir 

perimetras. 

EMA ir Eduka. 

 

 

Tikrinsiu EMOJE ir 

Edukoje. 

 

 

Vertinsiu lygiais  

Fizinis ugdymas – Atlikdami judriuosius pratimus lauke stiprinsite sveikatą ir formuositės teisingus judėjimo įgūdžius, išmoktus 

judesius ir veiksmus taikysite ir kitoje kasdieninėje veikloje. 

 Judrieji pratimai 

lauke. 

  

 

 

 



4 klasės balandžio 23  diena - ketvirtadienis 

Data 

04.23 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks 

atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas Pastabos 

Lietuvių kalba – 1 pamoka. Remdamiesi pamokoje gauta informacija ir savo turimomis žiniomis, dirbdami individualiai, skirs 

tikrinius ir bendrinius daiktavardžius, žinos tikrinių daiktavardžių rašybos taisykles. 

 Kokie 

daiktavardžiai 

visada rašomi 

didžiąja raide. 

Vadovėlis 52-53psl. Užrašų sąsiuvinio 26 psl. 

Tikrinių daiktavardžių rašymas Flashcards | 
Quizlet 

quizlet.com › tikriniu-daiktavardziu-rasymas-

flash-cards 
 

Iki 04.23d. Tikrinsiu Zoom 

vaizdo pamokos 

metu. 

Zoom – 23 d. 

9 val. 

Matematika -2 pamoka. Stebėdami vaizdo įrašą prisiminsite kaip sudaromos dešimtainės trupmenos ir išspręsite 

pratybose bent tris užduotis 

 

 Dešimtainės 

trupmenos. 

Vadovėlis 36-37 psl., pratybų sąsiuvinis 19 psl. 

https://youtu.be/bSfAPue4XMQ - 1 dalies 

pradžią klausom. 

Iki 04.23d. 16 

val. 

 

Vertinu į 

kaupiamąjį 

vertinimą. 

 Atsiųsti 

nuotraukas į 

Viber. 

Anglų kalba – 3 pamoka 

Pasaulio pažinimas – 4 pamoka. Uždavinys : Supažindinti mokinius su artimoje aplinkoje augančiais augalais: medžiais, krūmais, 

žolėmis, jų dalimis ir atliekamomis funkcijomis. 

2. Aptariant augalų gyvenimo trukmę, ugdyti mokinių supratimą apie augalų įvairovę ir jų prisitaikymą prie aplinkos. 

 Medžiai, krūmai, 

žolės, jų dalys ir 

atliekamos 

funkcijos. 

 Artimoje aplinkoje augančių medžių, krūmų ir 

žolių tyrimas. 

https://youtu.be/uqc4l2Dpsvg  

  

Vertinsiu pagal 

lygius. 

Zoom 

11.15val. 

Muzika 4 pamoka – Klausydami dainelės apie pavasarį išmoksite ją ir mokėsite padainuoti. 

 Pavasario 

nuotaikos. 

Vadovėlis Edukoje 54 -55 psl. Užduotis Edukoje 

paklausyti muzikos. 

 https://youtu.be/iUGAXSAHnNE 

 

 

 Savarankiškai 

mokotės, 

atsiskaitom 

sekančią 

pamoką. 

 

 

https://quizlet.com/37710577/tikriniu-daiktavardziu-rasymas-flash-cards/
https://quizlet.com/37710577/tikriniu-daiktavardziu-rasymas-flash-cards/
https://quizlet.com/37710577/tikriniu-daiktavardziu-rasymas-flash-cards/
https://quizlet.com/37710577/tikriniu-daiktavardziu-rasymas-flash-cards/
https://quizlet.com/37710577/tikriniu-daiktavardziu-rasymas-flash-cards/
https://quizlet.com/37710577/tikriniu-daiktavardziu-rasymas-flash-cards/
https://youtu.be/bSfAPue4XMQ
https://youtu.be/uqc4l2Dpsvg
https://youtu.be/iUGAXSAHnNE


4 klasės balandžio 24 diena - penktadienis 

Data 

04.24 

 

Tema  Mokymo, mokymosi resursai Koks 

atsiskaitymas  

Pastabos 

Lietuvių kalba – 1 pamoka. Uždavinys: Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis atliksite  pradinukai.lt  „Daiktavardžių linksniai“ ir 

teisingai atliksite pratybų bent dvi užduotis. 

Tikrinių  

daiktavardžių 

rašyba 

 

Vadovėlis 53. Užrašų sąs. 27 psl., viber, pradinukai.lt. 
https://pradinukai.lt/testas/daiktavardzio-testai/49-d42Patikra-
Daiktavardziulinksniai/Results-68f5d63c46dd3a4c4cb8c7f0119b0bdf 

Iki 04.24 d.16 

val. 

Nuotraukos į Viber 

 

Matematika -2 pamoka. Uždavinys: Stebėdami vaizdo įrašą įtvirtinsite  dešimtaines trupmenas ir išspręsite pratybose bent tris 

užduotis. 

Dešimtainės 

trupmenos. 

Vadovėlis 38-39 psl., pratybų sąsiuvinis 20 psl. 

https://youtu.be/bSfAPue4XMQ - 1 dalies pradžią klausom tie, kurie 

neįsidėmėjo pirmąją pamoką. 

Zoom 9.25 

 

 Atsiųsti nuotraukas 

į Viber. 

Fizinis ugdymas – 3 pamoka. Atlikdami judriuosius pratimus, žaisdami lauke stiprinsit sveikatą ir formuositės teisingus judėjimo 

įgūdžius, išmoktus judesius ir veiksmus taikysite  kasdieninėje veikloje. 

Judrieji 

pratimai, 

žaidimai 

lauke. 

Galite pasižiūrėti, kokius pratimus atlieka sportininkai. 

https://youtu.be/ImJxQguQewg  

 Vaizdo įrašas į 

Viber.  Vertinsiu. 

Dailė ir technologijos – 4-5 pamoka.  Remdamiesi savo patirtimi ir vaizdo įrašais nupiešite piešinį mamai. 

Piešinys arba 

dovanėlė 

Mamai.  

https://youtu.be/kfSmuw8CAiA  

https://youtu.be/oeERIWSbYck arba „Arbatos puodelis Mamai“ . Darbo 

formatas A4; Atlikimo technika: tapyba, grafika, piešimas; Prie darbo 

laiške reikia pateikti informaciją – autoriaus vardas, pavardė, amžius, 

kontaktinis telefono nr., mokymo įstaiga ir mokytojas, auklėtojas ar 

namiškiai, padėję kūryboje. 

Iki bal. 27 d. 

14 val. 

Atsiųsti nuotraukas 

man arba 

ausra.deltuviene@g

mail.com 

Klasės valandėlė Kaip suma 

žinti SPAM kiekį? 

  

 https://youtu.be/rIIw0VlVK6k     https://youtu.be/33Sfl2S3Z4M   

 

https://pradinukai.lt/testas/daiktavardzio-testai/49-d42Patikra-Daiktavardziulinksniai/Results-68f5d63c46dd3a4c4cb8c7f0119b0bdf
https://pradinukai.lt/testas/daiktavardzio-testai/49-d42Patikra-Daiktavardziulinksniai/Results-68f5d63c46dd3a4c4cb8c7f0119b0bdf
https://youtu.be/bSfAPue4XMQ
https://youtu.be/ImJxQguQewg
https://youtu.be/kfSmuw8CAiA
https://youtu.be/oeERIWSbYck
mailto:ausra.deltuviene@gmail.com
mailto:ausra.deltuviene@gmail.com
https://youtu.be/rIIw0VlVK6k
https://youtu.be/33Sfl2S3Z4M


4 klasės balandžio 30  diena- ketvirtadienis 

Data 

04.30 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai. 

Darbai namuose. 

Koks atsiskaitymas,  vertinimas 

ir iki kada 

 

Pastabos 

Lietuvių kalba –1 pamoka.  Paruoš ir pristatys perskaitytos knygos pristatymus savo klasės draugams. 

Užklasinio skaitymo pamoka.  

 

Vertinsiu į kaupiamąjį. 

 

Per Zoom 9.15 

 

Matematika -2 pamoka. Uždavinys: Peržiūrėsite mokymus, pakartosite ir įtvirtinsite gebėjimą smulkinti ir 

stambinti gretimus ilgio, masės, laiko, pinigų matavimo vienetus. 

 

Matavimų smulkinimas ir 

stambinimas. 

Pateiktį prisegu. 

https://www.slideserve.com/kagami/dalykas-

ugdymo-sritis-tema-klas-priemon-s-paskirtis        

Pratybų 24 psl. 

Iki 04.30 d. 16 val. atsiųsti 

nuotraukas į Viber. 

Vertinu į  klasės darbų 

kaupiamąjį vertinimą. 

EMA pratybose   

Anglų kalba – 3 pamoka.   

Pasaulio pažinimas 4 pamoka –  Pažiūrėję pateiktį prisimins, kaip atsirado miestai ir atliks savarankiškai testą.. 

Kaip atsirado miestai? Testas 

 

Žiūrėti pateiktį „Kaip atsirado miestai“. 

 

Atsiskaitote per Zoom vaizdo 

pamoką. Vertinsiu lygiais. 

 

Zoom 11.35 

Muzika – 5 pamoka. Išklausysite daineles, pasirinksite jums patikusią labiausiai savarankiškai išmoksite ir padainuosite mamai. 

 Mamos diena. Vadovėlis Edukoje 60 -61 psl.- perskaityti. 

https://youtu.be/9XJ1DHP5ohs 
https://youtu.be/r0B0fRJ05q8  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.slideserve.com/kagami/dalykas-ugdymo-sritis-tema-klas-priemon-s-paskirtis
https://www.slideserve.com/kagami/dalykas-ugdymo-sritis-tema-klas-priemon-s-paskirtis
https://youtu.be/9XJ1DHP5ohs
https://youtu.be/r0B0fRJ05q8


4 klasės gegužės 4 d. - pirmadienis 

Data 

05.04 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai. 

Darbai namuose. 

Koks atsiskaitymas,  

vertinimas ir iki kada 

 

Pastabos 

Lietuvių kalba –1- 2 pamokos. Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga prisiminsite, kas yra 

būdvardis, kuo jis kaitomas ir teisingai atliksite dvi užrašų užduotis. 

Ko išmokau apie būdvardį? Vadovėlis 58-59 psl. atliksim žodžiu. Užrašų 

sąsiuvinis 31-32 psl. raštu. 

 

 

Vertinsiu į kaupiamąjį. 

 

Per Zoom  

10 .00 

Matematika -3 pamoka. Uždavinys: Stebėdami ir atlikdami interaktyvųjį pratimą prisiminsite kaip sudaromos 

diagramos ir teisingai atliksite bent 2 užduotis pratybose.  

 

Laikas, greitis, kelias. https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=185 

Pratybų 25 psl. 

Testas "Kelias, laikas, greitis"  
Mokiniai gali pradėti atlikti testą klasėje. Kad 

atlikti šį testą, mokiniams reikia užeiti 

į www.eTest.lt ir paspausti žaliąjį mygtuką . 

Iki 04.27 d. 16 val. atsiųsti 

nuotraukas į Viber. 

Vertinu į  klasės darbų 

kaupiamąjį vertinimą. 

Per Zoom 

10.30 

Anglų kalba – 4 pamoka.   

Muzika 5 pamoka –  Perskaitė vadovėlio medžiagą , peržiūrėję vaizdo įrašą iš tarptautinio folkloro festivalio susipažinsite su kitų 

šalių folkloru, žinosite kuo jie skiriasi ir galėsite atsakyt, kodėl rengiami tarptautiniai folkloro festivaliai. 

Tas margas muzikuojantis 

pasaulis. 

Vadovėlis Edukoje 56 -57 psl.  
XXX Tarptautinis folkloro festivalis Baltica 2017 

 

Aptarsime sekančią pamoką.  

Klasės valandėlė – 6 pamoka. 

 

Signalinio trimestro 

aptarimas  
  Per Zoom 

12.30 

 

 

 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=185
http://www.etest.lt/


4 klasės gegužės 5 darbo diena 

Data 

05.05 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas ir vaizdo 

pamokos 

Tikyba – 1 pamoka 

Matematika- 2 pamokos. Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga prisiminsite kaip sprendžiami laiko, 

greičio ir kelio tekstiniai uždaviniai ir teisingai atliksite bent tris pratybų užduotis ir EMA pratybas. 

 Laikas, greitis, 

kelias. 

Vadovėlis 50-51 psl., pratybų sąsiuvinis 26 

psl. EMA pratybos. 

Nuotraukas su 

atsakymais iki  gegužės 

5 d. 14 val. 

Vertinsiu kaupiamajame. 

   

Lietuvių kalba – 3 pamoka. Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga prisiminsite, kokie yra grožinio 

kūrinio požymiai ir įtvirtinsite būdvardį  atlikdami 63 psl. užduotį.. 

 Grožinio teksto 

požymiai. 

60-63 psl. vadovėlio puslapis ir užrašų 

sąsiuvinyje 33 psl. 

 

Iki 5 d. 16 val. atsiųsti 

nuotraukas į Viber. 

 

Zoom 10.00 val. 

Vertinu į  klasės darbų 

kaupiamąjį vertinimą. 

 

 

Pasaulio pažinimas – 3 pamoka. Peržiūrėję išmaniųjų robotų pateiktį paveiksluose atpažinsite pagrindines žmogaus griaučių dalis 

ir kai kuriuos jų kaulus. Nurodysit kaip išsaugoti taisyklingą laikyseną. 

 Žmogaus kūno dalys 

ir kaulai. 

Žmogaus kūno dalys ir kaulai 

www.ismaniejirobotai.lt 1-4 klasei. 

https://youtu.be/EXd8nBvsmnk 

EMA pratybose testas. 

Atsiskaitysim kitą 

pamoką per Zoom 

vaizdo pamoką. 

Zoom 14.00. Vertina 

EMOS pratybų testas 

lygiais. 

 

Fizinis ugdymas – 4 pamoka. Atlikdami  mankštos  pratimus, žaisdami lauke stiprinsite sveikatą ir formuositės teisingus judėjimo 

įgūdžius, išmoktus judesius ir veiksmus taikysite  kasdieninėje veikloje. 

 Taisyklingi 

mankštos pratimai, 

bėgimas, 

važinėjimas dviračiu 

ir kt. 

Taisyklinga mankšta 

https://youtu.be/i_HqmyZbwBE  

Parašyti kiek buvote lauke, 

kiek žingsnių padarėt. 

Baseino ir sporto būrelis    https://youtu.be/i_HqmyZbwBE 😊 

 

Parašyti kaip sekėsi, ar 

atlikote? 

https://youtu.be/EXd8nBvsmnk
https://youtu.be/i_HqmyZbwBE
https://youtu.be/i_HqmyZbwBE


4 klasės gegužės 6 -os darbo diena- trečiadienis 

Data 

05.06 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas 

Lietuvių kalba – 1 pamoka. Uždavinys: Rašydami klausiamąjį diktantą įtvirtinsite daiktavardžių rašybos taisykles, stengsitės 

padaryti kuo mažiau klaidų ir parašyti  bent patenkinamu lygiu. 

 Klausiamasis 

diktantas 

 

Vadovėlio 64-65 psl.  

Per Zoom 10 val.  

 

Vertinsiu testą 

lygiais. 

 

 Klausiamasis 

diktantas 

 

Užrašų sąsiuvinio 34 - 35 psl. Siųst atliktas užduotį 

į asmeninį Viber.  

 

Vertinsiu testą 

lygiais. 

 

Anglų kalba – konsultuoja mokytoja -3 pamoka  

Matematika– 4 pamoka. Uždavinys: Stebėdami pateiktis prisiminsite ūgio, aukščio, ilgio matus ir matavimo vienetus ir teisingai 

atliksite pateiktyje esančias užduotis ir  pratybose bent 2 užduotis. 

 Ūgis, aukštis, ilgis  

ismaniejirobotai.ugdome.lt .Matai ir matavimai 
 
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t 
Vadovėlio 52-53 psl. ir pratybų 27 psl. 

Nuotraukas su 

atsakymais iki 

gegužės 6 d.16 val. 

 

 

Vertinu  į 

kaupiamąjį. 

 

Fizinis ugdymas – Stebėdami pateiktį ir panaudodami įvairius daiktus namuose atlikdami įvairius pratimus formuositės teisingus 

judėjimo įgūdžius, išmoktus judesius ir veiksmus taikysite  kasdieninėje veikloje. 

 Sportas namuose. https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ 

„Judėk sveikai“ kviečia sportuoti namuose! Vaikų treniruotė - tai puiki galimybė 

pajudėti vaikams ir žinoma prisijungti tėvams. Treniruotei pasiruoškite: 3 

ritinėlius tualetinio popieriaus, keptuvę, celofaninį maišelį, pagalvę ir rankšluostį. 

 

 

Zoom vaizdo 

pamoka 12.30 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?mod=13&q=Matai%20ir%20matavimai
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?mod=13&q=Matai%20ir%20matavimai
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t
https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ


4 klasės  gegužės 7  diena - ketvirtadienis 

Data 

05.07 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas 

ir iki kada. 

Vertinimas 

 

Pastabos 

Lietuvių kalba – 1 pamoka. Remdamiesi pamokose gauta informacija, savo turimomis žiniomis ir pateiktiems medžiaga  atliksite 

testo užduotis ir įtvirtinsite daiktavardį ir būdvardį. 

 Daiktavardžio ir 

būdvardžio 

įtvirtinimas. testas_daiktavardis_

ir_budvardis be atsakymų.pptx
 

 

Atsiskaitysim 

pamokos metu. 

Zoom – 9 val. 

Matematika -2 pamoka. Stebėdami vaizdo įrašą prisiminsite, kokie buvo lietuviški pinigai, kokie dabar, kaip vadinasi ir išspręsite 

pratybose bent tris užduotis. Galėsite apsilankyti Pinigėnų mieste ir pažaisti. 

 Pinigai  

Pinigai  be 

atsakymų.pptx
 

Vadovėlis 54-55 psl., pratybų sąsiuvinis 28psl. 
O dar gali apsilankyti Pinigėnų mieste ir pažaisti. 
http://www.pinigenai.lt/ 

Iki 05.07d. 16 val. 

 

Vertinu į kaupiamąjį 

vertinimą. 

 Atsiųsti nuotraukas į Viber. 

Zoom – 9.50  

Anglų kalba – 3 pamoka 

Pasaulio pažinimas – 4 pamoka. Uždavinys: Stebėsite Išmaniųjų robotukų vaizdo įrašą prisiminsit , kokie yra svarbiausi penki 

pagrindiniai pojūčiai. 

 Penki 

pagrindiniai 

pojūčiai. 

 https://youtu.be/-CVoVrrRynk  

  

  

Zoom 11.35val. 

Muzika 4 pamoka 

 Lietuviški 

instrumentai 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000103287/l

rt-pamokeles-lietuviu-liaudies-muzikos-

instrumentai-pauksciu-karalyste-ir-skautiska-

pamoka 

 

 

 Savarankiškai mokotės. 

http://www.pinigenai.lt/
https://youtu.be/-CVoVrrRynk


 

4 klasės gegužės 8 diena - penktadienis 

Data 

05.08 

Tema.  Mokymo, mokymosi resursai Vertinimas Koks atsiskaitymas, 

pastabos 

Lietuvių kalba – 1 pamoka. Uždavinys: Žiūrėdami savo diktantus aptarsime, kokias klaidas darote, išsiaiškinsime kaip teisingai 

rašyti ir taikyti taisykles. 

Diktantų 

aptarimas 

Užrašų sąsiuviniai 34-35 psl. 

Testai.pradinukai.lt -Daiktavardžių kilmininko, galininko, vietininko 
linksniai. 

https://korsigita.com/2020/04/18/zadetasis-tesinys-arba-
bendriniai-ir-tikriniai-daiktavardziai/ 

 

Kaupiamasis 

Siųsti į Viber 

Zoom 9 val. 

 

Matematika -2 pamoka. Remdamiesi savo žiniomis ir vadovėlio medžiaga įtvirtinsite masės uždavinių sprendimą ir teisingai 

išspręsite bent du uždavinius. 

Masė. Vadovėlis 56-57 psl., pratybų sąsiuvinis 29 psl. 

 

  Atsiųsti nuotraukas 

į Viber. 

Fizinis ugdymas – 3 pamoka. Stebint ir klausant nurodymų iš vaizdo įrašo, atliksite fizinius pratimus ir juos taikysit kasdieninėj 

veikloj. 

Fizinio 

lavinimo 

pratimai. 

https://youtu.be/L-8wW40jTzc   Vaizdo įrašas į 

Viber.   

Dailė ir technologijos – 4-5 pamoka.  Remdamiesi savo patirtimi ir vaizdo įrašais nupiešite piešinį mamai. 

Pavasario 

žiedai 

Nupiešite  pavasarį žydinčius augalus: gėles, medžius ar kita. Peržiūrėkit filmą, 
nupieškit savo pasirinktą žydintį augalą. 
https://www.youtube.com/watch?v=LrHu15oSyWY 

 

Iki gegužės10 

d.  

Atsiskaitymui 
atsiųskite nuotrauką. 

 

Klasės valandėlė    

Sveika mityba 

vaikams 
🍏🍌🥕🌽🥦 Edukacinis filmukas 
https://youtu.be/qF5a7xmdNkw 

  

https://korsigita.com/2020/04/18/zadetasis-tesinys-arba-bendriniai-ir-tikriniai-daiktavardziai/
https://korsigita.com/2020/04/18/zadetasis-tesinys-arba-bendriniai-ir-tikriniai-daiktavardziai/
https://youtu.be/L-8wW40jTzc
https://www.youtube.com/watch?v=LrHu15oSyWY
https://youtu.be/qF5a7xmdNkw


 

4 klasės gegužės 11 d. - pirmadienis 

Data 

05.11 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai. 

Darbai namuose. 

Koks atsiskaitymas,  

vertinimas ir iki kada 

Pastabos 

Lietuvių kalba –1- 2 pamokos. Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga prisiminsite kaip rašomas 

laiškas ir parašysite laišką klasės draugui apie netikėtą radinį. 

Laiško 

kūrimas apie 

netikėtą 

radinį. 

Vadovėlis 66-67 psl. atliksite žodžiu. Laiškas draugui raštu. 

 

 

Vertinsiu lygiais. 

Per Zoom  

10 .00 

Matematika -3 pamoka. Uždavinys: Stebėdami ir atlikdami interaktyvųjį pratimą prisiminsite kaip sprendžiami talpos uždaviniai ir 

teisingai atliksite bent 2 užduotis pratybose.  

Talpa https://mokinukai.lt/quiz.php?id=1400&subject_id=206&public=1&title=T%C5%ABris.%20Litrai%20ir%20mililitrai 

Pratybų 30 psl.  

Iki 05.11 d. 16 val. atsiųsti nuotraukas į Viber. 

Vertinu į  klasės darbų kaupiamąjį vertinimą. 

Anglų kalba – 4 pamoka. 

Muzika 5 pamoka –  Peržiūrėję vaizdo išsiaiškinsite, sužinosite ar galima kilus iš Lietuvos išgarsėti visame pasaulyje. 

Lietuvos 

muzikos 

atlikėjai 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000107242/lrt-pamokeles-kuno-svoris-sauleje-

spalvu-pokstai-ir-muzikos-pamoka-su-ramunu-zilniu    42min. 

Aptarsime sekančią 

pamoką. 

Klasės valandėlė – 6 pamoka. 

 

Kaip elgtis 

kilus gaisrui. 

 

https://youtu.be/2N28Ep9pWrs  

 

 

 

https://mokinukai.lt/quiz.php?id=1400&subject_id=206&public=1&title=T%C5%ABris.%20Litrai%20ir%20mililitrai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000107242/lrt-pamokeles-kuno-svoris-sauleje-spalvu-pokstai-ir-muzikos-pamoka-su-ramunu-zilniu
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000107242/lrt-pamokeles-kuno-svoris-sauleje-spalvu-pokstai-ir-muzikos-pamoka-su-ramunu-zilniu


 

4 klasės gegužės 12 darbo diena- antradienis 

Data 

05.12 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas ir vaizdo 

pamokos 

Tikyba – 1 pamoka 

Matematika- 2 pamokos. Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga prisiminsite kaip sprendžiami 

įvairūs  uždaviniai ir teisingai atliksite bent tris pratybų užduotis ir EMA pratybas. 

 Žinių pritaikymas 

praktiškai. 

Vadovėlis 60-61 psl., pratybų sąsiuvinis 31 

psl. EMA pratybos “Pinigai. Jų 

skaičiavimas“. 

Nuotraukas su 

atsakymais iki  gegužės 

12 d. 14 val. 

Vertinsiu kaupiamajame. 

Emos vertinimas lygiais. 

   

Lietuvių kalba – 3 pamoka. Skaitydami tekstą vadovėlyje įtvirtinsite, kas yra grožiniuose tekstuose svarbiausia ir pasiruošite teksto 

supratimo testui. 

 Kas išsiruošė į 

kelionę. Skaitymas ir 

aptarimas. 

Vadovėlio 68-70 psl. 

 

 Zoom 10 val. 

 

 

Pasaulio pažinimas – 3 pamoka. Peržiūrėję išmaniųjų robotų pateiktį prisiminsite  kaip atsiranda žmogus ir kaip jis auga, keičiasi.  

 Žmogaus augimas www.ismaniejirobotai.lt 1-4 klasei. 

https://youtu.be/o2R7xbzPqSY 

EMA pratybose testas. 

 Zoom 14.00. Vertina 

EMOS pratybų testas 

lygiais. 

 

Fizinis ugdymas – 4 pamoka. Atlikdami teisingai mankštos pratimus stiprinsite sveikatą ir formuositės teisingus judėjimo įgūdžius, 

išmoktus judesius ir veiksmus taikysite  kasdieninėje veikloje. 

 Taisyklingi 

mankštos pratimai, 

bėgimas. 

https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg 

Taisyklinga mankšta 

https://youtu.be/i_HqmyZbwBE  

Bėgti vietoje 6 min. 

Baseino ir sporto būrelis    https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg 😊 

 

 

 

 

https://youtu.be/o2R7xbzPqSY
https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg
https://youtu.be/i_HqmyZbwBE
https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg


 

4 klasės gegužės 13 -os darbo diena- trečiadienis 

Data 

05.13 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas 

Lietuvių kalba – 1-2 pamokos. Uždavinys: Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis atliksite teksto supratimo testą bent patenkinamam 

lygiui. Antros pamokos metu pasiruošite rašymo testui. 

 Testas. Atpažįstu 

grožinį ir negrožinį 

tekstą. Teksto 

supratimas 

Pasitikrinamieji darbai. 74-81 psl. 

 

Iki 13 d. 16 val. atsiųsti 

nuotraukas į Viber. 

 

Vertinimas 

lygiais 82 psl. 

 

 

 Pasiruošimas rašymo 

testui. Reikšminės 

žodžio dalys, 

giminiški žodžiai. 

 

Vadovėlio 71 psl. Atsiųsti į Viber iki 16 

val. 

Zoom 9.25 

Kaupiamasis 

Anglų kalba – konsultuoja mokytoja -3 pamoka  

Matematika– 4 pamoka. Uždavinys: Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga prisiminsite kaip 

sprendžiami įvairūs  uždaviniai ir teisingai atliksite bent tris pratybų užduotis ir pasiruošite testui. 

 Žinių pritaikymas 

praktiškai. 

Vadovėlio 62-63 psl. ir pratybų 32 psl. 

Ruošimasis testui. 

Nuotraukas su 

atsakymais iki gegužės 

13 d.16 val. 

 

 

Vertinu  į 

kaupiamąjį. 

Zoom vaizdo 

pamoka 11.35 

 

Fizinis ugdymas – Stebėdami pateiktį ir atlikdami įvairius rodomus pratimus formuositės teisingus judėjimo įgūdžius, išmoktus 

judesius ir veiksmus taikysite  kasdieninėje veikloje. 

 Pratimai stiprinti 

sąnariams ir 

raumenims. 

https://youtu.be/YyH_27HPXG0  

 

 

Nufilmuoti ir 

atsiųsti. 

 

 

https://youtu.be/YyH_27HPXG0


 

 

4 klasės gegužės 15 diena - penktadienis 

Data 

05.15 

Tema.  Mokymo, mokymosi resursai Vertinimas Koks atsiskaitymas, 

pastabos 

Lietuvių kalbos pamoka. Uždavinys: Atlikdami testą įtvirtinsite daiktavardį ir būdvardį. 

Būdvardžio ir 

daiktavardžio 

įtvirtinimas Būdvardžiai ir 

daiktavardžiai  be atsakymų.pptx
 

Vertinimas 

lygiais. 

Zoom 9 val. 

Matematikos pamoka. Remdamiesi savo žiniomis ir vadovėlio medžiaga įtvirtinsite įvairių uždavinių sprendimą ir teisingai 

išspręsite bent 3 uždavinius. 

Devynis kartus 

pamatuok, dešimtą 

kirpk. Kartojimas. 

Vadovėlis 66-67 psl., pratybų sąsiuvinis 34 psl.   Atsiųsti nuotraukas 

į Viber. 

Fizinis ugdymas – 3 pamoka. Stebint ir klausant nurodymų iš vaizdo įrašo, atliksite fizinius pratimus ir juos taikysit kasdieninėje 

veikloje. 

Fizinio lavinimo 

pratimai. 

https://youtu.be/pfO_zs_RRzE  Atlikti 

savarankiškai 

 

Dailė ir technologijos  pamokos.  Remdamiesi savo patirtimi ir vaizdo įrašais nupiešite piešinį tėčiui. 

Piešinys tėčio dienai 

„Padovanok Tėčiui 

kamuolį“ 

 

Nuostatai atsiųsti. 
Iki gegužės 17 

d.  

Atsiskaitymui 
atsiųskite nuotrauką. 

 

Klasės valandėlė    

Lions Quest. Laikas 

kartu. Patyčios. 

https://youtu.be/cnLV-SBj4dQ 
https://youtu.be/NCuudFQxMIk 

  

 

 

https://youtu.be/pfO_zs_RRzE
https://youtu.be/cnLV-SBj4dQ


 

4 klasės gegužės 18 d. - pirmadienis 

Data 

05.18 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai. 

Darbai namuose. 

Koks 

atsiskaitymas,  

vertinimas ir iki 

kada. 

Pastabos 

Lietuvių kalba.  Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga atliksite papildomas uduotis apie daiktavardį 

ir būdvardį. 

Daiktavardžio ir 

būdvardžio 

kartojimas 

Vadovėlis 48 ir 58 psl. pakartosite apie daiktavardį ir būdvardį. 

Užrašų sąsiuvinio 54-55 psl. 

 

 

Atsiųsiu atliktas 

užduotis, 

pasitikrinsite ir 

įsivertinsite. 

Matematika Uždavinys: Stebėdami ir atlikdami interaktyvųjį pratimą prisiminsite kaip sprendžiami talpos uždaviniai ir teisingai 

atliksite bent 2 užduotis pratybose.  

Devynis kartus 

pamatuok, dešimtą 

kirpk. Kartojimas. 

Vadovėlio 68-69 psl. 

Pratybų 35 psl.  

 

Zoom pamoka 10 

val. 

Anglų kalba  

Muzika. Susipažinę su pateikta medžiaga ir atlikę užduotis papasakosite muzikinės pasakos „Petriukas ir vilkas“ siužetą, žinosite 

koks instrumentas, kurį personažą perteikia. 

Muzikinė pasaka Užduočių nuoroda: 

https://docs.google.com/presentation/d/1oSMKY5MOmAc7NxpIQe1nrYSsBB_pvvL0

nmthvQkT6rQ/edit?usp=sharing 

Nuotraukos pašte. 

 Zoom pamoka 12 

val. 

Klasės valandėlė.  

 

Lions Quest.  

Būk geriausias koks 
gali. 

https://youtu.be/Max2Ftdm7RM peržiūrėti ir aptarti su draugai grupėje.  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oSMKY5MOmAc7NxpIQe1nrYSsBB_pvvL0nmthvQkT6rQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oSMKY5MOmAc7NxpIQe1nrYSsBB_pvvL0nmthvQkT6rQ/edit?usp=sharing
https://youtu.be/Max2Ftdm7RM


 

4 klasės gegužės 19  dienos pamokos 

Data 

05.19 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir  

Vertinimas. Vaizdo pamokos 

Tikyba – 1 pamoka 

Matematika. Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis, išmokta medžiaga atliksite bent 5 užduotis iš 10 teisingai. 

Pasitikrinamasis 

darbas. 

Pratybų sąsiuvinis 36-37 psl. Nuotraukas su atsakymais iki  gegužės 19 d. 16 

val. 

Vertinsiu kaupiamajame. Emos vertinimas 

lygiais. 

 Vertinimas lygiais. 

Lietuvių kalba .  

Daiktavardžio ir 

būdvardžio 

linksniavimas. 

Kartojimas 

Daiktavardžių ir būdvardžių linksniavimo testai. 

https://pradinukai.lt/testas/daiktavardzio-testai 

Lietuvių užrašų 56 psl. 

 

Atsiskaitymui siųsti nuotraukas į Viber iki 19 d. 

16 val. 

Vertinimas kaupiamasis. 

Pasaulio pažinimas – 3 pamoka. Atlikdami išmaniųjų robotų pateiktyje esančias užduotis išsiaiškinsite ar teisinga jūsų dienotvarkė. 

Ar teisinga jūsų 

dienotvarkė? 

 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=220&back=t  Atsiskaitymui parašot kaip sekėsi? 

Fizinis ugdymas – 4 pamoka. Atlikdami savo sugalvotus mankštos pratimus stiprinsite sveikatą ir formuositės teisingus judėjimo 

įgūdžius. 

Bėgimas. Mankštos 

pratimai namuose. 

Sugalvoti 10 pratimų ir juos atlikti. Bėgti vietoje 6 min. Nufotografuoti  ir atsiųsti  nuotraukų arba 

nufilmuoti. 

Baseino ir sporto 

būrelis    
Rytinės mankštos pratimai. https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg 😊 

 

Atsiųsti nuotraukų į paštą. 

 

 

 

https://pradinukai.lt/testas/daiktavardzio-testai
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=220&back=t
https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg


 

4 klasės gegužės 20 d. pamokos- trečiadienis 

 

Data 

05.20 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir 

iki kada 

Vertinimas ir 

vaizdo pamokos 

Lietuvių kalba – 1-2 pamokos. Uždavinys: Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga atliksite 

papildomas užduotis apie daiktavardį ir būdvardį. 

 Daiktavardžio ir 

būdvardžio kartojimas 

 

Užrašų sąsiuvinio 57 psl. 

Iki 20 d. 16 val. atsiųsti 

nuotraukas į Viber. 

 

Vertinimas 

kaupiamasis. 

Zoom 10 val. 

 

Anglų kalba – konsultuoja mokytoja -3 pamoka  

Matematika– 4 pamoka. Uždavinys: Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga prisiminsite kaip 

sprendžiami įvairūs  uždaviniai ir teisingai atliksite bent tris pratybų užduotis. 

 Lygtys, lygybės, 

nelygybės. 

Emoje „Lygtys ir nelygybės“ paskirtos 

diferencijuotos užduotys. 

 

 Vertinu  į 

kaupiamąjį 

 

Fizinis ugdymas – Stebėdami pateiktį ir atlikdami įvairius rodomus pratimus formuositės teisingus judėjimo įgūdžius, išmoktus 

judesius ir veiksmus taikysite  kasdieninėje veikloje. 

 Linksma mankšta 

vaikams 

https://youtu.be/rsosNffapAM 

 

Nufilmuoti ir 

atsiųsti. 

 

 

 

 

 

 



 

4 klasės gegužės 22 d. pamokos  - penktadienis 

Data 

05.22 

Tema.  Mokymo, mokymosi resursai Vertinimas. Zoom pamokos. 

Koks atsiskaitymas ir iki kada. 

Lietuvių kalba.  

Kaip pasirinkti 

knygą 
Vadovėlio 74-77 psl.  užduotis Edukoje „Kaip pasirinkti knygą“ 

Pratybose 36-37 psl. 

 

Zoom 10 val. 

Matematikos pamoka. Remdamiesi savo žiniomis ir vadovėlio medžiaga įtvirtinsite įvairių uždavinių sprendimą ir teisingai 

išspręsite bent 3 uždavinius. 

Devynis kartus 

pamatuok, dešimtą 

kirpk. Kartojimas. 

Vadovėlis 66-67 psl., pratybų sąsiuvinis 34 psl.  Atsiųsti nuotraukas į Viber. 

Fizinis ugdymas – 3 pamoka. Stebint ir klausant nurodymų iš vaizdo įrašo, atliksite fizinius pratimus ir juos taikysit kasdieninėje 

veikloje. 

Fizinio lavinimo 

pratimai. 
https://youtu.be/pfO_zs_RRzE  Atlikti savarankiškai 

Dailė ir technologijos  pamokos.  Remdamiesi savo patirtimi ir vaizdo įrašais nupiešite piešinį tėčiui. 

Piešinys tėčio dienai 

„Padovanok Tėčiui 

kamuolį“ 

 

Nuostatai atsiųsti. 
Iki gegužės 17 d.  
Atsiskaitymui atsiųskite nuotrauką. 

 

Klasės valandėlė   

Lions Quest. Laikas 

kartu. Patyčios. 

https://youtu.be/cnLV-SBj4dQ 
https://youtu.be/NCuudFQxMIk 

 

 

 

 

https://youtu.be/pfO_zs_RRzE
https://youtu.be/cnLV-SBj4dQ


 

4 klasės gegužės 25 d. - pirmadienis 

Data 

05.25 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai. 

Darbai namuose. 

Koks atsiskaitymas,  

vertinimas ir iki kada. 

Pastabos 

Lietuvių kalba.  Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga išsiaiškinsite kaip pasirinkti knygą skaitymui. 

Kokia knygas rinktis 

skaityti 

Vadovėlis 80 ir 83 psl. skaityti. 

Užrašų sąsiuvinio 39-40 psl. 

 

 

Zoom pamoka 10 val. 

Atsiųsti atliktas užduotis 

į Viber. 

Matematika Uždavinys: Stebėdami ir atlikdami interaktyvųjį pratimą prisiminsite kaip sprendžiami talpos uždaviniai ir teisingai 

atliksite bent 2 užduotis pratybose.  

Žinių pritaikymas 

praktiškai. 

Vadovėlio 78-79 psl. 

Pratybų 40 psl.  

 

Atsiųsti atliktas užduotis 

į Viber. 

Anglų kalba  

Muzika.  Atlikdami užduotis pateiktyje pasitikrinsite savo muzikos žinias. 

Muzikos žinių 

patikrinimas. 

Užduočių nuoroda: 
https://drive.google.com/file/d/1Q28JzeurbTCxZJjq6VkJtweLQedf-Yu4/view 

 Zoom pamoka 11 val. 

Klasės valandėlė.  

 

Lions Quest. Laikas 

kartu.  

Socialinės emocinės 

kompetencijos. 

https://youtu.be/cAv_1wRBzxY Savarankiškas stebėjimas 

namuose. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Q28JzeurbTCxZJjq6VkJtweLQedf-Yu4/view
https://youtu.be/cAv_1wRBzxY


 

4 klasės gegužės 26  dienos pamokos 

Data 

05.26 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir  

Vertinimas. Vaizdo pamokos 

Tikyba – 1 pamoka 

Matematika. Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis, išmokta medžiaga išspręsite bent 4-5 užduotis. 

Matematiniai 

žaidimai ir 

įdomiosios užduotys. 

Pratybų sąsiuvinis 43 psl. atlikti užduotis. 

Orintai 1, 4, 5 nr. 

Simonai 1, 4, 5, 6 nr. 

Nuotraukas su atsakymais iki  gegužės 26 d. 

16 val. Zoom 10 val. 

 

Lietuvių kalba . Perskaitysite apie pasiūlytas knygas ir bandysite išmėginti kelis skirtingus skaitytojo vaidmenis. 

Kaip skaitomos 

knygos skaitytojų 

klube? 

Lietuvių vadovėlis 88-89 psl. 

Užrašų sąsiuvinio 41-43 psl. 

 

Nevertinsiu 

Pasaulio pažinimas – 3 pamoka. Remdamiesi savo žiniomis, patirtimi, išmokta medžiaga atliksite pasaulio pažinimo testą. 

Pasaulio pažinimo 6 

testas 

 Pasitikrinsite pagal atsiųstus vertinimo 

kriterijus. 

Fizinis ugdymas – 4 pamoka. Atlikdami savo sugalvotus mankštos pratimus stiprinsite sveikatą ir formuositės teisingus judėjimo 

įgūdžius. 

Bėgimas. Mankštos 

pratimai namuose. 

Sugalvoti 10 pratimų ir juos atlikti. Bėgti vietoje 6 min.  

Baseino ir sporto 

būrelis    

Rytinės mankštos pratimai. https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg 

😊 

 

Atsiųsti nuotraukų į paštą. 

 

 

 

 

https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg


 

4 klasės gegužės 27 d. pamokos- trečiadienis 

 

Data 

05.27 

 

Tema Mokymo, mokymosi resursai Koks atsiskaitymas ir iki kada 

Vertinimas ir vaizdo pamokos 

Lietuvių kalba – 1-2 pamokos. Uždavinys: Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis atliksite baigiamąjį testą bent patenkinamu lygiu. 

 Baigiamasis teksto 

suvokimo  testas 

Edukoje bandomasis teksto „Sidabrinis stirnelės 

varpelis“ 

Pradedam 9 val. Vertinimas lygiais. 

Zoom 10 val. 

Anglų kalba – konsultuoja mokytoja -3 pamoka 

Matematika– 4 pamoka. Uždavinys: Remdamiesi savo patirtimi, žiniomis ir vadovėlyje esančia medžiaga prisiminsite kaip 

sprendžiami įvairūs  uždaviniai ir teisingai atliksite bent tris pratybų užduotis. 

 Didieji skaičiai Vadovėlio 82-83 psl. 

Pratybų 42 psl. 

 

Vertinu  į kaupiamąjį 

 

Fizinis ugdymas – Stebėdami pateiktį ir atlikdami įvairius rodomus pratimus formuositės teisingus judėjimo įgūdžius, išmoktus 

judesius ir veiksmus taikysite  kasdieninėje veikloje. 

 Linksma mankšta 

vaikams 

https://youtu.be/rsosNffapAM 

 

Sportuoti bent 30 min.  

 

 

 


