
 

KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖ MOKYKLA 2019-2020 m. m. 1 klasių mokomųjų dalykų GEGUŽĖS 11 D. – GEGUŽĖS 22 D. 

MOKYMOSI TURINIO IR PASIEKIMŲ PLANAVIMAS BEI FIKSAVIMAS 

 

Dalykas 

 

Tema (savaitės) Pamokos veikla Savarankiškas darbas 

elektroninėje erdvėje 

Atsiskaitymo forma ir 

data 

Lietuvių kalba Kartojimas. 

„Sugalvok ir parašyk 

sakinius“ 

 

 

EMA. Žodžių su „ie“ ir 

„ė“ rašyba 

 

 

 

 

Ko išmokau? 

Veikla ZOOM platformoje. 

Užduočių atlikimas žiūrint į 

mokytojo PPT programoje 

pateiktas užduotis. Rankos 

lavinimo užduotys ir 

gramatinių žinių įtvirtinimas B. 

Gedrimienės užduočių 

sąsiuvinyje. Užduotys pateiktos 

Edmodo aplinkoje nuo 05-11 d.  

 

 

Veikla ZOOM platformoje.  
Pateiktų užduočių atlikimas, 

kartu su mokytoja, atliekant 

interaktyvias užduotis, 

pasitikrinant žinias žodžiu ir 

raštu.  

 

ZOOM. Nurodyta Tamo 

dienyne nuo 05-11 d. Užduotys 

Edmodo aplinkoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM. Nurodyta Tamo 

dienyne nuo 05-11 d. . 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-15 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje. 

  Grįžtamasis ryšys - Tamo 

dienynas, Edmodo,  

tiesioginės veiklos metu. 

Lietuvių kalba Ką galiu sukurti per 

vasaros atostogas ? 

 

Diktantas. 5 sakiniai. Kas? 

Ką veikia? Kur? 

 

 

Ką skaitysiu vasarą? 

 

Veikla ZOOM platformoje. 

Darbas su vadovėliu ir  

pratybomis.  Užduotys 

atliekamos ir savarankiškai - el. 

Edmodo  aplinkoje 05-18 d. . 

 

 

Veikla ZOOM platformoje. 05-

18 d.  savarankiška veikla Ema 

aplinkoje – su  el. pratybomis, 

ZOOM. Nurodyta  Tamo 

dienyne ir Edmodo aplinkoje 

nuo 05-18 d. . 

 

 

 

 

ZOOM. El. Ema pratybos ir 

užduotys Edmodo aplinkoje 
nuo 05-18 d. . 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-25 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje.  

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienynas, Edmodo, Ema 

pratybos,  tiesioginės 

veiklos metu. 



 

ir veikla su užduotimis, 

pateiktomis Edmodo 

platformoje. 

Matematika Kartojimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pa(si)tikrinimo darbas. 

Veikla ZOOM platformoje. 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis ZOOM 

platformoje. Užduotys Tamo 

dienyne nuo 05-11 d. .   

 

 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys, su paaiškinimu,  

Edmodo aplinkoje. 

 

Bendravimo platforma - 

ZOOM . Užduočių 

patikslinimas Tamo dienyne 

nuo 05-11 d. .  

 

 

 

 

Užduočių patikslinimas Tamo 

dienyne, užduočių 

patalpinimas Edmodo 

aplinkoje nuo 05-11 d. . 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-15 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje. 

  Grįžtamasis ryšys, Tamo 

dienynas, Edmodo,  
tiesioginės veiklos metu. 

 

Matematika Įvairūs uždaviniai. 

 

Kūrybinės užduotys. 

 

 

 

 

 

Loginį mąstymą 

lavinančios užduotys. 

Veikla ZOOM platformoje. 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Ema pratybų 

užduotys. Užduočių 

paskelbimas Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo 05-18 d. 

 

 

Veikla ZOOM platformoje. 

Darbas su el. pratybomis Eduka 

klasėje. Pasitikrinimas įgytų 

žinių ir užduočių atlikimas – 

pateiktas Edmodo aplinkoje. 

 

ZOOM, El. pratybos - Ema.  

Nurodyta Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkose nuo  

05-18 d. 

 

 

 

 

ZOOM, Eduka klasė. 

Nurodytos atlikti užduotys 

Tamo dienyne ir Edmodo 

aplinkoje nuo  

05-18 d. 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-25 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje.  

  Grįžtamasis ryšys Eduka, 

Tamo, dienynas, Edmodo, 

tiesioginės veiklos metu. 

Pasaulio 

pažinimas 

Vasarėlė žaliaskarė 

 

 

 

 

Veikla ZOOM platformoje. 

Darbas su vadovėliu, el.  Ema 

pratybomis. Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje - pateiktos 

užduotys nuo 05-11 d.   

ZOOM, El. Ema pratybose, 

Edmodo aplinkoje ir Tamo 

dienyne nuo 05-11 d. 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-15 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje. 

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienyne, Edmodo 



 

 

 

 

Metų karuselė 

 

 

 

 

Savarankiškai atliekamos, su 

patikslinimais Tamo dienyne, 

užduotys  pateiktos Edmodo 

aplinkoje nuo 05-11 d. . 

 

aplinkoje,  El. Ema 

pratybose,  tiesioginės 

veiklos metu. 

Pasaulio 

pažinimas 

Zoologijos sode 

 

 

 

 

 

 

Kas tas žvirblių takas? 

Veikla ZOOM platformoje. 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis. Užduotys pateiktos 

Tamo dienyne, Edmodo 

aplinkoje nuo 05-18 d.  

 

 

Savarankiškai atliekamos,  

patikslintos užduotys 

patalpintos Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo 05-18 d. 

ZOOM. Interaktyvios, 

mokytojos sukurtos užduotys ir 

pateiktos Edmodo aplinkoje, su 

nurodymais Tamo dienyne nuo 

05-18 d. . 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-25 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje. 

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienyne, el. pašte ir 

Edmodo aplinkoje. 

Fizinis 

ugdymas 

Lankstumo pratimai Užduotys Tamo dienyne, 

Edmodo platformoje nuo 05-11 

iki 05-15 d. . 

Nurodyta Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo  

05-11 d.. 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-15 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje.  

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienynas, Edmodo. 

Fizinis 

ugdymas 

Kliūtys Užduotys Tamo dienyne, 

Edmodo platformoje nuo 05-18 

iki 05-25 d. . 

Nurodyta Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo  

05-18 d.. 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-25 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje. 

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienynas, Edmodo. 

Dailė ir  

darbeliai 

Žirafa Veikla ZOOM platformoje. 

Užduotys Tamo dienyne, 

užduotys ir veikla Edmodo 

platformoje nuo 05-11 iki 05-

15 d. . 

Nurodyta Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo  

05-11 d. 

   Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-15 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje. 

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienynas, Edmodo, el. 



 

 

paštas. 

Dailė ir 

darbeliai 

Jūra ir saulė Užduotys Tamo dienyne, 

užduotys ir veikla Edmodo 

platformoje nuo 05-18 iki 05-

25 d. . 

Nurodyta Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo  

05-18 d. 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-25 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje. 

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienynas, Edmodo, el. 

paštas. 

Muzika Pasaulio 

muzika 

Užduotys Tamo dienyne, 

užduotys ir veikla Edmodo 

platformoje nuo 05-11 iki 05-

15 d. .  

Nurodyta Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo  

05-11 d. 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-15 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje     

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienynas, Edmodo, el. 

paštas. 

Muzika Pasaulio 

dainos 

Veikla ZOOM platformoje. 

Užduotys Tamo dienyne, 

užduotys ir veikla  Edmodo 

platformoje nuo 05-18 iki 05-

25 d. .  

Nurodyta Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo  

05-18 d. 

Savaitės  užduotis atlikti 

iki 05-25 d. ir pateikti 

Edmodo aplinkoje    

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienynas, Edmodo. 

Šokis Istorinio šokio žanro 

laikotarpiai (stiliai). 

Veikla ZOOM platformoje. 

Užduotys Tamo dienyne, 

užduotys ir veikla Edmodo 

platformoje nuo 05-11 iki 05-

15 d. . 

Nurodyta Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo  

05-11 d. 

Savaitės užduotis atliks iki 

einamosios savaitės 

penktadienio 15.00 val.    

  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienynas, individualios 

Edmodo žinutės, el. paštas, 

online. 

Šokis Pramoginio šokio žanro 

stiliai. 

Veikla ZOOM platformoje. 

Užduotys Tamo dienyne, 

užduotys ir veikla  Edmodo 

platformoje nuo 05-18 iki 05-

25 d. . 

Nurodyta Tamo dienyne ir 

Edmodo aplinkoje nuo  

05-18 d. 

Savaitės užduotis atliks iki 

einamosios savaitės 

penktadienio 15.00 val.    
  Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienynas, individualios 

Edmodo žinutės, el. paštas, 

online. 



 

 


