SAVAITĖS PLANO LENTELĖ

1c klasė

Gegužės 25 - 29d.
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

Lietuvių kalba
Tema: Kartojimas.
Zoom sisitikimas
9.00 - 9.40 val.

Pasaulio pažinimas
Tema: Saugus elgesys vasaros
metu.
Zoom susitikimas.
9.00 - 9.40 val.

Šokis : 3/4 muzikos metras
šokis lėtas valsas

Tikyba
Tema: Kartojimas.

Susirasti visus vadovėlius,
knygutes.

Susitikimų Zoom laikas:
Pirmadienis: 9.00 - 9.40 val.
Antradienis: 9.00 - 9.40 val.
Trečiadienis: 9.00 - 9.40 val.

TREČIADIENIS

Dailė
Tema: Vaivorykštės spalvos
Zoom susitikimas.
9.00 - 9.40 val.

Peržiūrėkite ir suklijuokite
vadovėlius, jei jie yra įplyšę,
ištrinkite – jeigu prirašėte su
pieštukais...
O tada, tvarkingus vadovėlius
sudėkite į į polietileno maišelį.

KETVIRTAFIENIS

Knygų į mokyklą grąžinimas
Susitikimas Inkaro g. 9a
9.00 - 9.30 val.

PIRMADIENIS
Tema

birželio 1 d.

Uždavinys

Priemonės

Lietuvių kalba
Zoom sisitikimas
9.00 - 9.40 val.

Skaidrių peržiūra. Žinių
kartojimas ir įtvirtinimas.
Rezultatų aptarimas.

1. Susitikimas Zoom aplinkoje.
2. Skaidrių peržiūra, aptarimas, pakartojimas.

1 klasės kurso žinių kartojimas ir
įtvirtinimas
Dalykas, ugdymo sritis:
Tema:
Klasė:
Priemonės paskirtis:

Lietuvių kalba
1 klasės kurso žinių kartojimas ir įtvirtinimas
Pakartoti 1 klasės kursą ir apibendrinti mokinių žinias.
Išgirsti ir pasakyti garso vietą žodyje. Kalbant stengtis
taisyklingai tarti bendrinės kalbos garsus .

Ugdomi gebėjimai pagal Skaityti sakiniais ar žodžiais ir suprasti tai, ką perskaitė.
Bendrąsias programas : Mokinys turi gebėti rašyti žodžius,kurių rašyba nesiskiria nuo
taisyklingo tarimo, parašyti vardą, pavardę,miesto,kaimo, gatvės
pavadinimą, sakinio gale dėti tašką ar klaustuką.

Autorius:
Mokykla:

Jolanta Mikužienė, Edita Ivonienė
Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla

Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti
netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-068

Šokio pamoka

3/4 muzikos
metras šokis
lėtas valsas

Pakartoti kas yra 3/4
muzikos metras, išmokti lėto
valso ketvirčio posūkį į kairę
su pakylimu ir sugebėti jį
sušokti muzikoje
savarankiškai.

Atidarykite nuorodą į video pamoką:
https://www.youtube.com/watch?v=xz5yZidBSMI&t=3s

Pamėginkite sarankiškai sušokti ką išmokote video
pamokos metu su muzika kurią atidarysite paskaude
nuorodą:
https://www.youtube.com/watch?v=Ji8b76LKKM4

O dabar paprašykite tėvelių jus
nufilmuoti ir atsiųsti man įverinti.
Video veikia atsiųsti iki birželio 3 d.
el. paštu
mantas.kisielius@versvugimnazija.lt

Jei kils neaiškumų, konsultuoju
telefonu darbo dienomis nuo 10-12
val.
mob. tel.: +37061375936
Mantas Kisielius

Antradienis
Tema

birželio 2 d.

Uždavinys

Priemonės

Pasaulio pažinimas
Kaip saugiai
elgtis atostogų
metu.
Zoom susitikimas.
9.00 - 9.40 val.

Aptarsime kaip turime elgtis miške,
prie vandens telkinių, kieme...

Instruktažai kaip saugiai elgtis atostogų metu. Skaidrių peržiūra, pokalbis.

Saugus elgesys kieme, miške, prie vandens

Dalykas, ugdymo sritis:
Tema:
Klasė:
Priemonės paskirtis:

Pasaulio pažinimas. Žmogus ir gyvoji gamta.
Saugus elgesys kieme, miške, prie vandens
1 klasė
Išsiaiškinti, ar mokiniai žino, kokios yra
saugaus elgesio kieme, miške, prie vandens
taisyklės.

Ugdomi gebėjimai pagal
Bendrąsias programas:

4.2.1. Nurodyti svarbiausias saugaus elgesio
buityje, miške, prie vandens taisykles.

Autorius:
Mokykla:

Giedrė Neveckienė, pradinių klasių mokytoja
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla –
daugiafunkcis centras

Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti
netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-068

Tikyba

Ko šiemet
išmokau?

Prisiminti svarbiausius tikybos
pamokų momentus.

1 žingsnelis. Pradedame pamoką
persižegnodami, Sukalbėk maldelę ,, Viešpaties
angelo pasveikinimas Marijai“ 50 psl.
2 žingsnelis. Prisimink, apie ką mokėmės
paskutinę pamoką.
3 žingsnelis. Atsiversk pratybas 29 psl.
4 žingsnelis: priklijuok bažnyčios lipduką.
5 žingsnelis: Atlik 1 užduotį
6 žingsnelis: Atlik 2 užduotį
8 žingsnelis Persižegnok ir sukalbėk maldelę su
tėveliais: Švenčiausios Trejybės pagarbinimą
49psl.

7 žingsnelis:

ĮSIVERTINK

Viską atlik iki birželio 04 d.
Tėveliai tegul patikrina. Klausk
drąsiai, junkis prie zoom trečiadienį
nuo 8.45 iki 9.15val.
https://us04web.zoom.us/j/6372149158

?pwd=aDQrak51R0RSUFIvS3BkVnZ
wWDBkUT09
Meeting ID: 637 214 9158
Password: 855675

Trečiadienis

birželio 3 d.

Dailė

Vaivorykštės
spalvos.

Paskutinė pamoka.

Pokalbis.

Vaivorykštės spalvos

Zoom susitikimas.
9.00 - 9.40 val.
Dalykas, ugdymo sritis:
Tema:
Klasė:
Priemonės paskirtis:

Ugdomi gebėjimai pagal
Bendrąsias programas :
Autorius:
Mokykla:

Dailė
Vaivorykštės spalvos.
1-2 klasė
Įtvirtinti žinias apie pagrindines ir
papildomas spektro spalvas.
1.2.2. Maišant dažus išgauti naujų spalvų.
3.1. Nusakyti artimiausioje aplinkoje
esančius dailės reiškinius.
Alina Petkevičiūtė, pradinių klasių
vyresnioji mokytoja
Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti
netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-068

KETVIRTADIENIS
Tema

Uždavinys

birželio 4 d.
Priemonės

Pastaba

Vadovėlių grąžinimas
Susitikimas
mokykloje Inkaro
g. 9a

9.00 val. – 9.30
val.

Mokiniai ir jų tėvai yra atsakingi už
tinkamą mokyklos turto priežiūrą.
Negrąžinę vadovėlių (ir grožinės
lit. knygų) už praeitus mokslo
metus, negali gauti naujų
vadovėlių. Mokiniui praradus ar
nepataisomai suniokojus vadovėlį
ar grožinės lit. knygą (suplėšytą,
sulietą) privalo jį pakeisti nauju/a.
Grąžinami vadovėliai privalo būti
sutvarkyti: netvarkingus aplankalus
privaloma nuimti, nugarėles ir
aplankstytus kampus privaloma
suklijuoti, prirašinėjimus ištrinti,
„popiergalius“ išimti.

Mokykloje renkami tik vadovėlių komplektai ir grožinė
literatūra, vadovėlius reikia sudėti į polietileno maišelį
(nesvarbu kokį).
Maišeliuose jie išbus 72 valandas, tuomet bus
tikrinamas jų turinys.

KIEKVIENAS 1-4, MOKINYS
(ARBA TĖVAI) ATNEŠA vadovėlius
į klasę IR SUDEDA ANT STALŲ. Šie
vadovėliai keliaus į biblioteką tik po
patikros ir surūšiavimo pagal dalykus,
pagal klases.

