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Uodas III 

(Kartojimas) 

Perskaitomas tekstas „Uodas III 

(28-29 psl.)“ esantis virtualiame 

vadovėlyje Vaivorykštė 4 kl. 

Gegužė. Tamo sistemoje 

(Mokomieji leidiniai). 

 

Atsakyti į virtualiame vadovėlyje 

esančius 8 klausimus iš 29 psl. 

 

Spec. poreikių mokiniams: teksto 

skaitymas ir analizė iš vadovėlio 

6-7 psl. 

Kaupiamasis vertinimas, 

sumuojant 

testų/užduočių rezultatus iš Emos 

ir Eduka.lt KLASĖ sistemų. 

Diskusija, virtualiame susitikime 

per Microsoft Team programą. 

Tamo; Microsoft 

Team programa. 

https://dienynas.tamo.

lt/Leidiniai/Viewer/B

LV-068#p=17 

 

Žodžių daryba 

(Kartojimas) 

Peržiūrima filmuotą medžiagą. 

Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?

v=zL2SUY5pmjk&t=164s . 

Individualios konsultacijos: 

pakartoti informaciją apie žodžio 

priesagą, priešdėlį, sangrąžos 

dalelytę. 

Soc, tinklas 

YouTube; Microsoft 

Team programa. 

https://www.youtube.

com/watch?v=zL2SU

Y5pmjk&t=164s 

 

Kalbos garsai 

(Kartojimas) 

Peržiūrima filmuotą medžiagą. 

Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?

v=9lMghTKidq4 . 

Individualios konsultacijos: 

pakartoti informaciją apie balsius, 

dvigarsius ir priebalsius. 

Soc, tinklas 

YouTube; Microsoft 

Team programa. 

https://www.youtube.

com/watch?v=9lMgh

TKidq4 

https://dienynas.tamo.lt/Leidiniai/Viewer/BLV-068#p=17
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Veiksmo 

žodžiai 

(Kartojimas) 

Peržiūrėti filmuotą medžiagą. 

Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?

v=LwFr-hD7lAo . 

Individualios konsultacijos: 

pakartoti informaciją apie 

veiksmažodį. 

Soc, tinklas 

YouTube; Microsoft 

Team programa. 

https://www.youtube.

com/watch?v=LwFr-

hD7lAo 

Žodžių galūnės 

(Kartojimas) 

Peržiūrėti filmuota medžiagą. 

Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?

v=RPjwmDfYaTU&t=20s . 

Individualios konsultacijos: 

pakartojama informacija apie 

žodžių galūnes. 

Soc, tinklas 

YouTube; Microsoft 

Team programa. 

https://www.youtube.

com/watch?v=RPjwm

DfYaTU&t=20s 

Lietuvių 

kalbos ir 

psichologijos 

pamoka 

Peržiūrėti filmuota medžiagą. 

Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?

v=tOuyE0ja6s0 . 

Individualios konsultacijos: 

pakartojama informacija apie 

sakinio dalis. 

Soc. tinklas 

YouTube; Microsoft 

Team programa. 

https://www.youtube.

com/watch?v=tOuyE

0ja6s0  

Integruota 

lietuvių kalbos 

ir pasaulio 

pažinimo 

pamoka 

Peržiūrėti filmuota medžiagą. 

Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watch?

v=gpJrX_l9_gQ&t=194s . 

Individualios konsultacijos: 

pakartojama informacija apie 

sakinio dalis. 

Soc. tinklas 

YouTube; Microsoft 

Team programa. 

https://www.youtube.

com/watch?v=gpJrX_

l9_gQ&t=194s 
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Geometrija. 

Sukasi ratu 

Atliekama 1, 2, 3, 4 ir 5 (68 

psl.), bei 6, 7 ir 8 (69 psl.) 

užduotys iš vadovėlio. 

 

Atliekamos trys užduotys iš 

pratybų sąsiuvinio (34 psl.). 

Atlikus darbą jį nufotografuoti 

ir atsiųsti per Microsoft Team. 

 

Spec. poreikių mokiniams: 

diferencijuotos užduoties 

atlikimas virtualioje mokymosi 

aplinkoje Ema/Eduka.lt. 

Kaupiamasis vertinimas, 

sumuojant atliktų užduočių 

rezultatus. 

Diskusija, virtualiame susitikime 

per Microsoft Team programą. 

Mobiliojo telefono 

kamera; Microsoft 

Team programa 

https://klase.eduka.lt/

auth 

Geometrija. 

Pastatykime pilį 

Atliekama 1, 2, 3 ir 4 (70 psl.) 

ir 5, 6, 7, 8 ir 9 užduotys iš 

vadovėlio 71 psl. 

 

Atliekamos trys užduotys iš 

pratybų sąsiuvinio (35 psl.). 

Atlikus darbą jį nufotografuoti 

ir atsiųsti per Microsoft Team. 

 

Spec. poreikių mokiniams: 

diferencijuotos užduoties 

atlikimas virtualioje mokymosi 

aplinkoje Ema/Eduka.lt 

KLASĖ. 

Kaupiamasis vertinimas, 

sumuojant atliktų užduočių 

rezultatus. 

Diskusija, virtualiame susitikime 

per Microsoft Team programą. 

Mobiliojo telefono 

kamera; Microsoft 

Team programa 

https://klase.eduka.lt/

auth 

https://klase.eduka.lt/auth
https://klase.eduka.lt/auth
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Matai ir 

matavimai. Kuo 

matuojame? 

Atliekama 1, 2, 3, 4 ir 95 (72 

psl.) ir 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 

užduotys iš vadovėlio 73 psl. 

 

Atliekamos trys užduotys iš 

pratybų sąsiuvinio (36 psl.). 

Atlikus darbą jį nufotografuoti 

ir atsiųsti per Microsoft Team. 

 

Spec. poreikių mokiniams: 

diferencijuotos užduoties 

atlikimas virtualioje mokymosi 

aplinkoje Ema/Eduka.lt. 

Kaupiamasis vertinimas, 

sumuojant atliktų užduočių 

rezultatus. 

Diskusija, virtualiame susitikime 

per Microsoft Team programą. 

Mobiliojo telefono 

kamera; Microsoft 

Team programa 

https://klase.eduka.lt/

auth 

Matai ir 

matavimai. Kuo 

matuojame? 

Atliekama 1, 2, 3, 4, 6 ir 6 (74 

psl.) ir 7, 8, 9, 10 ir 11 

užduotys iš vadovėlio 75 psl. 

 

Atliekamos trys užduotys iš 

pratybų sąsiuvinio (37 psl.). 

Atlikus darbą jį nufotografuoti 

ir atsiųsti per Microsoft Team. 

 

Spec. poreikių mokiniams: 

diferencijuotos užduoties 

atlikimas virtualioje mokymosi 

aplinkoje Ema/Eduka.lt. 

Kaupiamasis vertinimas, 

sumuojant atliktų užduočių 

rezultatus. 

Diskusija, virtualiame susitikime 

per Microsoft Team programą. 

Mobiliojo telefono 

kamera; Microsoft 

Team programa. 

https://klase.eduka.lt/

auth 

Metras 

(Kartojimas) 

Peržiūrima filmuota medžiaga. 

Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=GeJmUnbkyvg . 

 

Individualios konsultacijos: 

filmuotos medžiagos aptarimas. 

Socialinis tinklas 

YouTube; Microsoft 

Team programa. 

https://www.youtube.

com/watch?v=GeJmU

nbkyvg 

https://klase.eduka.lt/auth
https://klase.eduka.lt/auth
https://klase.eduka.lt/auth
https://klase.eduka.lt/auth
https://www.youtube.com/watch?v=GeJmUnbkyvg
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DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 
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Bičių korys Peržiūrėti filmuotą 

pamoką per YouTube.  

 

Parengti „Bičių korio“ 

piešinį. 

 

Spec. poreikių mokiniams: 

nupiešti bitę. 

Individualios konsultacijos: pasirinkti 

tinkamas priemones (baltą popierių, 

spalvinimo priemonės, žirkles, klijus). 

Pastabos ir/arba 

pagyrimai; soc. tinklas 

YouTube; Microsoft 

Team. 

https://www.youtube.

com/watch?v=b3Td9

HR2mdE 

Darbo „Bičių 

korys“ 

pristatymas 

Pristatyti parengtą darbą 

„Bičių korys“. 

Individualios konsultacijos: atlikus 

darbą nufotografuoti ir atsiųsti per 

Microsoft Team programą. 

Pastabos ir/arba 

pagyrimai; soc. tinklas 

YouTube; Microsoft 

Team; mobiliojo 

telefono kamera. 

https://www.youtube.

com/watch?v=b3Td9

HR2mdE 
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FIZINIS UGDYMAS  
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5 sporto šakos Peržiūrima filmuota 

medžiaga "5 sporto šakos" 

per socialinį tinklą 

YouTube ir pagal 

nurodymus atliekame 

mankštos pratimus. 

Individualios konsultacijos: mankštos 

judesių įvairovės pristatymas; 

filmuotos medžiagos parengimas. 

Pastabos ir/arba 

pagyrimai. Socialinis 

tinklas YouTube; 

Microsoft Team 

programa. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=6Vly5

BO0tTA 

Virtuali ryto 

mankšta 

Peržiūrima filmuota 

medžiaga "Virtuali ryto 

mankšta" per socialinį 

tinklą YouTube ir pagal 

nurodymus atliekame 

mankštos pratimus. 

Individualios konsultacijos: mankštos 

judesių įvairovės pristatymas; 

filmuotos medžiagos parengimas. 

Pastabos ir/arba 

pagyrimai. Socialinis 

tinklas YouTube;  

Microsoft Team 

programa. 

https://www.youtube.

com/watch?v=z8qO5

gDRxKI 

Vikrumas ir 

koordinacija 

Peržiūrima filmuota 

medžiaga " Vikrumas ir 

koordinacija" per socialinį 

tinklą YouTube ir pagal 

nurodymus atliekame 

judesius. 

Individualios konsultacijos: mankštos 

judesių įvairovės pristatymas; 

filmuotos medžiagos parengimas. 

Pastabos ir/arba 

pagyrimai. Socialinis 

tinklas YouTube;  

Microsoft Team 

programa. 

https://www.youtube.

com/watch?v=r4-

0spTELFs 

  



PASAULIO PAŽINIMAS 
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Integruota lietuvių 

kalbos ir pasaulio 

pažinimo pamoka 

Peržiūrėti filmuota medžiagą. 

Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=gpJrX_l9_gQ&t=194s . 

Individualios konsultacijos: 

pakartojama informacija apie sakinio 

dalis. 

Soc. tinklas YouTube; 

Microsoft Team 

programa. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gpJrX_l9_g

Q&t=194s 

Integruota lietuvių 

kalbos ir pasaulio 

pažinimo pamoka 

Peržiūrėti filmuota medžiagą. 

Prieiga per internetą: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=gpJrX_l9_gQ&t=194s . 

Individualios konsultacijos: 

pakartojama informacija apie sakinio 

dalis. 

Soc. tinklas YouTube; 

Microsoft Team 

programa. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=gpJrX_l9_g

Q&t=194s 
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