
MOKYMO PLANAI 

1 klasė 

Dalykas 

 

Tema (svaitės) Pamokos veikla Savarankiškas 

darbas 

elektroninėje 

erdvėje 

Atsiskaitymo forma ir data Pastabos 

Lietuvių kalba Taisyklingas o ir 

uo tarimas, 

rašymas, skyrimas. 

Kaip rašyti 

įspėjamąjį 

diktantą? 

Ko išmokau? 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys 

tamo dienyne nuo 03-

30d. 

El. pratybos 

Ema, eduka,  

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-

30d. 

Savaitės  užduotis atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija (pagal 

poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

03-30d. 03-31,04- 01d.,04-02d. 

nuo 10.00-11.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu  

 Tamo dienynas, sms žinute 

Matematika Kaip sužinome, 

kada reikia atimti? 

Aš jau moku! 

Kaip sudėti arba 

atimti dešimtis? 

Sudėti ar atimti? 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys 

tamo dienyne nuo 03-

30d. 

El. pratybos 

Ema, eduka,  

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-

30d. 

Savaitės  užduotis atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija (pagal 

poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

03-30d. 03-31,04- 01d.,04-02d. 

nuo 10.00-11.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu  

 Tamo dienynas, sms žinute 

Pasaulio paž. Kuo kvepia 

pavasaris? 

Kas džiugina 

žmones? 

Darbas su elektroniniu 

vadovėliu, pratybomis.  

Užduotys tamo dienyne 

nuo 03-30d. 

El. pratybos 

Ema, eduka,  

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-

30d. 

Savaitės  užduotis atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija (pagal 

poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

03-30d. 03-31,04- 01d.,04-02d. 

nuo 10.00-11.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu  

 Tamo dienynas, sms žinute 

Fizinis ugdymas Netradicinis fizinis 

aktyvumas. 

Užduotys tamo dienyne 

nuo 03-30d. 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-

30d. 

Savaitės  užduotis atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija (pagal 

poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

03-30d. 03-31,04- 01d.,04-02d. 

nuo 10.00-11.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu  

 Tamo dienynas, sms žinute 



Šokis  

 

 

 

 

         

 

Lietuvių liaudies 

šokio žingsneliai. 

 

 

 

 

 

 

 

Užduotys Tamo 

dienyne nuo  

03-30d.  

 

 

 

 

 

Užduočių 

internetinėje 

erdvėje nėra. 

Individualus 

darbas namų 

aplinkoje. Užduotis 

pateikta 

 03-30d.iki 10val. 

 

Esant galimybei per Tamo dienyną 

informuoti apie individualaus darbo 

sėkmes ir problemas 

Iki 04-03. 

 

Grįžtamasis ryšys  Tamo dienynas, 

el. p. 

Iki 04-03. 

 

Konsultacija 03-31d.ir 04-02d. 

klasės šokio pamokos laiku. 

Užduotis pateikta 

 03-30d.iki 10val. 

Tel.  

 

 

 

Dailė ir darbeliai Avytė. 

Spalvinė raiška ir 

aplikacija 

 

Užduotys tamo dienyne 

nuo 03-30d. 

 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-

30d. 

Savaitės  užduotis atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija (pagal 

poreikį) 

Konsultacija  telefonu 

03-30d. 03-31,04- 01d.,04-02d. 

nuo 10.00-11.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu  

 Tamo dienynas, sms žinute 

Dor. ugd.(etika) Gerumas kitiems Darbas su pratybomis.  

Užduotys tamo dienyne 

nuo 03-30d. 

El. vadovėliai 

Eduka,  

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-

30d. 

Savaitės  užduotis atlikti iki 04-04d. 

Grįžtamasis ryšys tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija (pagal 

poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

04-03d. nuo 12.00-13.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu  

 Tamo dienynas, sms žinute 

Dor. ugd. 

(tikyba) 

Didysis 

ketvirtadienis. 

Paskutinė 

vakarienė 

 

Skaitys šv. Rašto citatą 

ir užrašys vardus, 

susipažins susipažins su 

paskutinės vakarienės 

istorija 

Sąvokos duona ir 

vynas. 

Pasikalbės su tėveliais 

kada valgoma vakarienė 

Sukurs padėkos maldą, 

ja pasimels. 

Atliks užduotis. 

Pamokos pateiktis ppt ir 

užduotys word.doc 

Biblija.lt nuorodos 

skaitymas. 

Papildoma info. 

 

Atliktas užduotis nufotogtafuos ir 

atsiųs iki 04.03 17val.  

Grįžtamasis ryšys tamo dienyne. 

Konsultacija  žinute tamo.lt 

dienyne  ir telefonu  04-01d ir 

04.03 dienomis 8.30-9.00 val. 

Foto siųsti el. paštu 

 



 

2 klasė 

Tautosakos 

būrelis 

Pasaka „Gervės 

padėka“ 

Užduotys tamo dienyne 

nuo 03-30d. 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-

30d. 

Savaitės  užduotis atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija (pagal 

poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

03-30d. 03-31,04- 01d.,04-02d. 

nuo 10.00-11.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu  

 Tamo dienynas, sms žinute 



Dalykas 

 

Tema  

(savaitės) 

Pamokos veikla Savarankiškas 

darbas elektroninėje 

erdvėje 

Atsiskaitymo forma 

ir data 

Pastabos 

Lietuvių kalba Veiksmo žodžiai, jų 

radimas, atrinkimas 

tekste; 

Veiksmo žodžių, 

atsakančių į 

klausimus: Ką veikia? 

Ką veikė? Ką veiks? 

skaitymas ir 

diferencijavimas 

 

Pateiktos užduotys „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-30 iki 

2020-04-03 

Nurodyta „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-

30 iki 2020-04-03 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 2020-04-

03 20 val. 

Grįžtamasis ryšys: 

Informacija „Tamo“ 

dienyne, EDUKA ir 

EMA platformose, 

elektroniniame pašte, 

mokinių testavimo 

sistemoje eTest.lt, 

skanuotose 

pateiktyse, 

fotografijose (pagal 

poreikį) ir kt. 

Konsultacijos vyks: 

 nuo 2020-03-30 iki 2020-04-

03  

 nuo  11 val. iki 12 val. 

Konsultacijos telefonu 

Konsultacijos per „Tamo“ 

dienyno pranešimų paskyrą  

Konsultacijos elektroniniu  

Matematika Daugybos suvokimas, 

atrinkimas, 

lyginimas su 

sudėtimi; 

Daugybos iš 0, 1, 2 

skaičiavimas 

 

Pateiktos užduotys „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-30 iki 

2020-04-03 

Nurodyta „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-

30 iki 2020-04-03 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 2020-04-

03 20 val. 

 

Grįžtamasis ryšys: 

Informacija „Tamo“ 

dienyne, EDUKA ir 

EMA platformose, 

elektroniniame pašte, 

mokinių testavimo 

sistemoje eTest.lt, 

skanuotose 

pateiktyse, 

Konsultacijos vyks: 

 nuo 2020-03-30 iki 2020-04-

03  

 nuo  11 val. iki 12 val. 

Konsultacijos telefonu 

Konsultacijos per „Tamo“ 

dienyno pranešimų paskyrą  

Konsultacijos elektroniniu  



fotografijose (pagal 

poreikį) ir kt. 

Pasaulio pažinimas Orai, jų permainos, 

kritulių rūšių 

klasifikavimas; 

Gyvūnai, gyvenančiai 

po žeme 

 

Pateiktos užduotys „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-30 iki 

2020-04-03 

Nurodyta „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-

30 iki 2020-04-03 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 2020-04-

03 20 val. 

 

Grįžtamasis ryšys: 

Informacija „Tamo“ 

dienyne, EDUKA ir 

EMA platformose, 

elektroniniame pašte, 

mokinių testavimo 

sistemoje eTest.lt, 

skanuotose 

pateiktyse, 

fotografijose (pagal 

poreikį) ir kt. 

Konsultacijos vyks: 

 nuo 2020-03-30 iki 2020-04-

03  

 nuo  11 val. iki 12 val. 

 

Konsultacijos telefonu 

 

Konsultacijos per „Tamo“ 

dienyno pranešimų paskyrą  

 

Konsultacijos elektroniniu 

paštu 

Fizinis ugdymas Plaukimas nuo A iki 

Z. Istorija 

 

Pateiktos užduotys „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-30 iki 

2020-04-03 

Nurodyta „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-

30 iki 2020-04-03 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 2020-04-

03 20 val. 

 

Grįžtamasis ryšys: 

Informacija „Tamo“ 

dienyne, EDUKA ir 

EMA platformose, 

elektroniniame pašte, 

skanuotose 

pateiktyse, 

fotografijose (pagal 

poreikį) ir kt. 

Konsultacijos vyks: 

 nuo 2020-03-30 iki 2020-04-

03  

 nuo  11 val. iki 12 val. 

 

Konsultacijos telefonu 

Konsultacijos per „Tamo“ 

dienyno pranešimų paskyrą  

Konsultacijos elektroniniu 

paštu 

Dailė ir 

technologijos 

Velykinis atvirukas; 

Velykų krepšelis, 

kraitelė 

 

Pateiktos užduotys „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-30 iki 

2020-04-03 

Nurodyta „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-

30 iki 2020-04-03 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 2020-04-

03 20 val. 

 

Konsultacijos vyks: 

 nuo 2020-03-30 iki 2020-04-

03  

 nuo  11 val. iki 12 val. 



Grįžtamasis ryšys: 

Informacija „Tamo“ 

dienyne, EDUKA ir 

EMA platformose, 

elektroniniame pašte, 

mokinių testavimo 

sistemoje eTest.lt, 

skanuotose 

pateiktyse, 

fotografijose (pagal 

poreikį) ir kt. 

 

Konsultacijos telefonu 

Konsultacijos per „Tamo“ 

dienyno pranešimų paskyrą  

Konsultacijos elektroniniu 

paštu 

Dor. ugd.(etika) Tiesos spindėjimas Pateiktos užduotys „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-30 iki 

2020-04-03 

Nurodyta „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-

30 iki 2020-04-03 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 2020-04-

03 20 val. 

 

Grįžtamasis ryšys: 

Informacija „Tamo“ 

dienyne, EDUKA ir 

EMA platformose, 

elektroniniame pašte, 

mokinių testavimo 

sistemoje eTest.lt, 

skanuotose 

pateiktyse, 

fotografijose (pagal 

poreikį) ir kt. 

Konsultacijos vyks: 

 nuo 2020-03-30 iki 2020-04-

03  

 nuo  11 val. iki 12 val. 

 

Konsultacijos telefonu: 

 

Konsultacijos per „Tamo“ 

dienyno pranešimų paskyrą  

 

Konsultacijos elektroniniu 

paštu 

Dor. ugd.(tikyba) Didysis 

ketvirtadienis. 

Paskutinė vakarienė 

 

Skaitys šv. Rašto citatą ir 

užrašys vardus, susipažins 

susipažins su paskutinės 

vakarienės istorija 

Sąvokos duona ir vynas. 

Pasikalbės su tėveliais 

kada valgoma vakarienė 

Biblija.lt nuorodos, 

paplidomos info 

skaitymas. 

Papildomos info 

paieška. 

 

Atliktas užduotis 

nufotogtafuos ir 

atsiųs iki 04.10 17 

val.  

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienyne. 

Konsultacija  žinute tamo.lt 

dienyne  ir telefonu  04-01d  

12.00-13.00 val. 

Foto siųsti el. paštu  



 

Sukurs padėkos maldą, ja 

pasimels. 

 

Anglų kalba Where‘s Grandma? Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Elektroninė vadovėlio 

„Family and 

Friends1“ versija 

 Svetainė British 

Council 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

el paštas. 

Konsultacija  telefonu 03-31d ir 

04- 02 dienomis nuo 9.00-10.00 

val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 

Šokis     

Teorinių žinių 

įtvirtinimas 

 

 

Užduotys Tamo dienyne nuo  

03-30d. 

 

. 

Užduočių 

internetinėje erdvėje 

nėra. Individualus 

darbas namų 

aplinkoje. Užduotis 

pateikta 

 03-30d.iki 10val. 

 

 

Grįžtamasis ryšys  

Tamo dienynas, el. 

p. 

Iki 04-03. 

 

 

Konsultacija 03-31d. ir 04-02d. 

klasės šokio pamokos laiku. 

Užduotis pateikta 

 03-30d.iki 10val. 

Tel.  

 

Tautosakos būrelis Vytur, vytur... Pateiktos užduotys „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-30 iki 

2020-04-03 

Nurodyta „Tamo“ 

dienyne nuo 2020-03-

30 iki 2020-04-03 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 2020-04-

03 20 val. 

 

Grįžtamasis ryšys: 

Informacija „Tamo“ 

dienyne, EDUKA ir 

EMA platformose, 

elektroniniame pašte, 

skanuotose 

pateiktyse, 

fotografijose (pagal 

poreikį) ir kt. 

Konsultacijos vyks: 

 nuo 2020-03-30 iki 2020-04-

03  

 nuo  11 val. iki 12 val. 

 

Konsultacijos telefonu 

 

Konsultacijos per „Tamo“ 

dienyno pranešimų paskyrą  

 

Konsultacijos elektroniniu 

paštu 



3 klasė 

Dalykas 

 

Tema (savaitės) Pamokos veikla Savarankiškas darbas 

elektroninėje erdvėje 

Atsiskaitymo forma 

ir data 

Pastabos 

Lietuvių kalba Žodžio dalys Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys Tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

El. pratybos 

Ema, kitos užduotys 

bus 

nurodyta Tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki balandžio 

03d. 

Grįžtamasis ryšys 

Tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

 03-31d ir 04- 02 dienomis nuo 

10.00-11.00 val. arba SMS 

žinute. 

Taip pat konsultacija el. paštu   

Tamo dienynas.  

 

Matematika Triženklio skaičiaus 

sudėtis ir atimtis 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys Tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

El. pratybos 

Ema, kitos užduotys 

bus 

nurodyta Tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki balandžio 

03d. 

Grįžtamasis ryšys 

Tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

 03-31d ir 04- 02 dienomis nuo 

10.00-11.00 val. arba SMS 

žinute. 

Taip pat konsultacija el. paštu,  

Tamo dienynas.  

 

Pasaulio paž. Lietuva senovėje Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys Tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

El. pratybos 

Ema, kitos užduotys 

bus 

nurodyta Tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki balandžio 

03d. 

Grįžtamasis ryšys 

Tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

 03-31d ir 04- 02 dienomis nuo 

10.00-11.00 val. arba SMS 

žinute. 

Taip pat konsultacija el. paštu,  

Tamo dienynas.  

 

Fizinis ugdymas Judrieji ir sportiniai 

žaidimai 

Užduotys Tamo dienyne nuo 

03-30d. 

Nurodyta Tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki balandžio 

03d. 

Grįžtamasis ryšys el 

paštas: fotografija, 

video (pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu  

31d ir 04- 02 dienomis nuo 

10.00-11.0. arba SMS žinute. 

Taip pat konsultacija el. paštu ,  

Tamo dienynas.  

 



Dailė ir  darbeliai Verbos.  Simetrinė 

karpyba.  

 

 

Užduotys Tamo dienyne nuo 

03-30d. 

Nurodyta Tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki balandžio 

03d. 

Grįžtamasis ryšys  

 el paštas: fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu  03-31d 

ir 04- 02 dienomis nuo 10.00-

11.00 val. arba SMS žinute. 

Taip pat konsultacija el. paštu,  

Tamo dienynas.  

 

Muzika Muzika socialinėje, 

kultūrinėje aplinkoje 

Užduotys Tamo dienyne nuo 

03-30d. 

Nurodyta Tamo 

dienyne nuo 03-30d.. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki balandžio 

03d. 

Grįžtamasis ryšys  

 el paštas: video 

įrašas (pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu  03-31d 

ir 04- 02 dienomis nuo 10.00-

11.00 val. arba SMS žinute. 

Taip pat konsultacija el. paštu,  

Tamo dienynas.  

 

Anglų kalba Review3 Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Elektroninė vadovėlio 

„Family and 

Friends2“ versija 

 Svetainė British 

Council 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

el paštas. 

Konsultacija  telefonu 03-31d ir 

04- 02 dienomis nuo 9.00-10.00 

val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 

Dorinis ugd. 

(tikyba) 

 Gavėnia Trys geri darbai. 

Malda 

Pasninkas 

1 užduotis 

Išmalda  

2 užduotis 

Refleksija  

Biblija.lt nuorodos, 

paplidomos info 

skaitymas. 

Papildomos info 

paieška. 

 

Atliktas užduotis 

nufotogtafuos ir 

atsiųs iki 04.03 

17val.  

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienyne 

 

Konsultacija  žinute tamo.lt 

dienyne  ir telefonu  04-01d.  ir 

04.03d. 10.00-11.00 val. 

Foto siųsti el. paštu,  

 

Šokis    

 

 

 

 

         

 

Teorinių žinių 

įtvirtinimas  

 

 

 

 

 

Užduotys Tamo dienyne nuo  

03-30d. 

 

 

 

Užduočių 

internetinėje erdvėje 

nėra. Individualus 

darbas namų 

aplinkoje. Užduotis 

pateikta 

 03-30d.iki 10val. 

Esant galimybei per 

Tamo dienyną 

informuoti apie 

individualaus darbo 

sėkmes ir problemas 

Iki 04-03. 

 

Konsultacija 03-31d. ir 04-02d. 

klasės šokio pamokos laiku. 

Užduotis pateikta 

 03-30d.iki 10val. 

Tel.  

 

 



 

4 klasė 

  

            

 

 

 

 Grįžtamasis ryšys  

Tamo dienynas, el. 

p. 

Iki 04-03. 

Tautosakos būrelis Bitė Užduotys Tamo dienyne nuo 

03-30d. 

Nurodyta Tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki balandžio 

03d. 

Grįžtamasis ryšys  

 el paštas: fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu  03-31d 

ir 04- 02 dienomis nuo 10.00-

11.00 val. arba SMS žinute. 

Taip pat konsultacija el. paštu,  

Tamo dienynas.  

 



Dalykas 

 

Tema (savaitės) Pamokos veikla Savarankiškas darbas 

elektroninėje erdvėje 

Atsiskaitymo forma 

ir data 

Pastabos 

Lietuvių kalba Dialogo skyrybos 

kartojimas, 

įtvirtinimas. 

 

Sinonimai 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys tamo 

dienyne nuo 03-30 d. iki 04 – 

03 d. 

El. pratybos 

Ema, eduka, etestai 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu 03-31d ir 

04- 03 dienomis nuo 11.00-

13.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 

Matematika Matinių skaičių 

daugyba. 

 

Dalyba iš dviženklio 

skaičiaus. 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys tamo 

dienyne nuo 03-30 d. Iki 04 – 

03 d.  

El pratybos 

Ema, eduka, etestai 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu  03-31d 

ir 04- 03 dienomis nuo 11.00-

13.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 

Pasaulio paž. Pritaikome žinias 

 

Kuriame žemyne yra 

tik viena valstybė? 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys tamo 

dienyne nuo 03-31d. 

El pratybos 

Ema, eduka, etestai 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-31 d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu 03-31d ir 

04- 02 dienomis nuo 11.00-

13.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 

Fizinis ugdymas Naujas mankštos 

pratimų kompleksas 

 

 

Judrieji ir sportiniai 

žaidimai 

Užduotys tamo dienyne nuo 

03-30d. 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu 03-31d ir 

04- 02 dienomis nuo 11.00-

13.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 

Dailė ir  darbeliai Verbos.  

 

 Simetrinė karpyba.  

 

 

Užduotys tamo dienyne nuo 

04-03 d. 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

  Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

Konsultacija  telefonu 04- 03 

dieną nuo 11.00-13.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 



 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Muzika Sugrįžtantys 

giesmininkai 

Užduotys tamo dienyne nuo 

03-30d. 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

  Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  03-31d. nuo 

11.00-13.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 

Anglų kalba What‘s the fastest 

animal in the world? 

Darbas su vadovėliu, 

pratybomis.  Užduotys tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Elektroninė vadovėlio 

„Family and 

Friends3“ versija 

 Svetainė British 

Council 

Nurodyta tamo 

dienyne nuo 03-30d. 

Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

el paštas. 

Konsultacija  telefonu 03-31d ir 

04- 02 dienomis nuo 9.00-10.00 

val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 

Dorinis ugd. 

(tikyba) 
 

Kodėl pasaulyje 

egzistuoja 

 kančia ir mirtis? 

 

Parašyti 3-4 dalykus, kurie 

tave ar tavo šeimos narius 

liūdina ir skaudina. 

Skaitys šv. Rašto citatą 

Pagal pateiktą nuorodą 

peržiūrėti filmuotą medžiagą 

apie akląjį Bartimiejų. 

Perskaityk tekstą, išrink 

žodžius 

Padėkos užduotis 

Sukurk padėkos maldą 

Įsivertink 

Biblija.lt nuorodos, 

paplidomos info 

skaitymas, žiūrėjimas. 

Papildomos info 

paieška. 

 

Atliktas užduotis 

nufotogtafuos ir 

atsiųs iki 04.03 

17val.  

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienyne. 

Konsultacija  žinute tamo.lt 

dienyne  ir telefonu  04-01d.  ir 

04.03d. 9.00-10.00 val. 

Foto siųsti el. paštu  

 

Šokis    

 

 

 

 

    

Valsas Užduotys Tamo dienyne nuo  

03-30d. 

Užduotys YuoTube 

nuo  

03-30d.iki 10val. 

Grįžtamasis ryšys  

Tamo dienynas, el. 

p. 

Iki 04-03. 

Konsultacijos 04-02d. klasės 

šokio pamokos metu. Užduotis 

pateikta 

 03-30d.iki 10val. 

Tel.  

 



 

Neformalus švietimas 

Dalykas 

 

Tema (svaitės) Pamokos veikla Savarankiškas darbas 

elektroninėje erdvėje 

Atsiskaitymo forma 

ir data 

Pastabos 

Folkloro ansamblis 

„Šilinukai“ 

Paukščių imitacija 

(skudučiai,  

molinukai). 

Velykinė daina „Ir 

atskrida du 

karveliai“. 

Supuoklinė daina 

„Kas man supa 

supuoklėlas“. 
 

Formos: 

Paukščių balsų 

pamėgdžiojimai balsu, žole, 

pačių pasigamintais 

skudučiais, įsigytais 

molinukais.  

Dainų tekstų mokymasis: 

liaudies dainų tekstų analizė, 

tarmių analizė, tekstų 

mokymasis mintinai.  

Video „Lietuvos 

paukščiai. Atspėk koks 

tai giesmininkas“ 

(Youtube ar Viber 

programa). 

Tamo dienyne 

pateikiami dainų 

tekstai, šokio video.  
 

Užduotis pateikta 04 01 

d. iki 11.00 val.  
 

Savaitės užduotis 

atlikti iki balandžio 

10 d.  

 

Gryžtamasis ryšys 

per Viber 

programą, el paštą, 

tamo dienyną.  
 

Konsultacija 01 d. nuo 13.30 

iki 15.30 Tamo dienyne žinute 

arba tel.  

 
 

Dėl pasikeitusios situacijos, 

planas gali būti koreguojamas. 

Jaunučių choras Dainos Lietuvai 

 

 

Darbas internete. Užduotys 

tamo dienyne nuo 03-30d. 

Dainuoti dainas: E. 

Masytė Laisvė, 

I.Šeduikienės 

Svarbiausi žodžiai. 

Nurodyta tamo dienyne 

nuo 03-30d. 

  Savaitės  užduotis 

atlikti iki  

04- 04d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

 el paštas. 

Konsultacija  telefonu 04-03d. 

13.30-14.30 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu  

tamo dienynas 

 

Tautinių šokių b. 

,,Šilelis“ 2-4 klasės 

Šokis polka ,,Op-

Op,, 

Prisiminti šokio žingsnius, 

jungti juos į derinius. 

Prisiminti šokio eigą. 

Užduočių internetinėje 

erdvėje nėra. 

Individualus darbas 

namų aplinkoje. 

Per Tamo dienyną. 

El.p. ,žinutėmis 

Tel. Apibudinti 

individualaus darbo 

Konsultacija 31d.13.30-14.30 

Tel., Tamo dienyno žinute. 

Užduotis pateikta 30d. iki 

10val. 

Tautosakos būrelis 

,,Sodžius“ 

Lietuvių juostų 

tautiniai raštai 

Užduotys tamo dienyne  03-

31d. 

Norodyta tamo 

dienyne nuo 03-31d. 

  Savaitės  užduotis 

atlikti iki 04-03d. 

Grįžtamasis ryšys 

tamo dienynas, 

 el paštas, fotografija 

(pagal poreikį) 

Konsultacija  telefonu 03-31d. 

nuo 11.00-13.00 val. 

Taip pat konsultacija el. paštu, 

tamo dienynas, sms žinute 

 



Užduotis pateikta 

30d.iki 10val. 

sėkmes ir nesėkmes 

iki 

04-03d. 

 

Saugaus eismo 

būrelis ,,Šviesoforo 

mokykla‘‘ I-IV kl. 

Kryžiažodžių, testų 

sprendimas 

Užduotys tamo dienyne nuo 

kovo 30 d. 

Nurodyta tamo dienyne 

nuo kovo 30 d. 

Užduotis atlikti iki 

04-03d.Grįžtamasis 

ryšys tamo 

dienynas, 

 fotografija (pagal 

poreikį) 

Konsultacija  telefonu  03-31d 

ir 04- 03 dienomis nuo 12.00-

13.00 val. 

Taip pat tamo dienynas, sms 

žinute 

 

 Kompiuterių 

būrelis „Žiniuko 

kompiuteriuko 

akademija“ 1-4 

klasė 

Kaip išvengti 

grėsmių internete 

Prisijungti www.etest.lt 

Spausti „Atlikti testą“ (žalias 

mygtukas, atsivėrusioje 

lentelėje įrašyti vardą ir 

pavardę, pasirinkti testą 

„Kaip saugiai elgtis internete 

2-4 klasė“, atlikti testą. 

Galima grįžti prie buvusio 

testo klausimo. Rezultatas iš 

karto atlikus testą 

Darbas tik su 

kompiuteriais 

Etest programa  

Testas „Saugus 

internetas 2-4  klasė“ 
 

 

Rezultatas e testo 

programos lentelėje 

Konsultacija 30 d. nuo 13-

14.00 Tamo dienyno žinute 

arba tel.  

 

Užduotis pateikta 30 d. 13.00 

val. 
 

 

 

http://www.etest/

