
KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS „ŠVIESA“ 

INDUVIDUALUS MOKINIO NUOTOLINIO UGDYMO(SI) SAVAITĖS PLANAS 

 

Mūsų laukia įdomus išbandymas – mokymasis per atstumą.  

Kartu patirsime daug naujų išbandymų ir patirčių. Kartu mokysimės, klysime, tobulėsime. 

Svarbu planuotis laiką taip, kad visas paskirtas užduotis atliktum laiku ir nenukentėtų poilsio laikas. 

 

o Noriu, kad KASDIEN šalia savęs turėtum šiuos duomenis (gali užsipildyti lentelę): 

 Tavo prisijungimo vardas Tavo slaptažodis 

Elektroninės    

pratybos:    www.emapamokos.lt

     

  

Eduka dienynas: 

eduka.lt   

  

Elektroninis    paštas:    

    

_________________________

     

  

Teams   
   

           

o Sklandžiam darbui KASDIEN bus būtinai reikalingi šie daiktai: 

Kompiuteris/planšetė ( tik 

mokymuisi) 

Vadovėliai Tušti popieriaus lapai Tvarkingas ir patogus, su 

reikalingomis priemonėmis 

darbo stalas 

Laikrodis 

Telefonas (tik mokymuisi) Sąsiuviniai 
 

Rašymo priemonės Savaitės planas     Knyga skaitymui 
 

„                               “ 

 
 

 

  



SAVAITĖS UŽDUOTYS 

 

 

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 
Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI LIETUVIŲ KALBA 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

užduočių lape/ 

pratybose 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 

      

      
 

Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 

1. 

2.  

 

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 
Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI MATEMATIKA 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

užduočių lape/ 

pratybose 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 

      

      
 



Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 

1. 

2.  

 

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 
Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI PASAULIO PAŽINIMAS 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

užduočių lape/ 

pratybose 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 

      

      
 

Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 

1. 

2.  

 

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 
Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI FIZINIS UGDYMAS 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 



užduočių lape/ 

pratybose 

      

      
 

Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 

1. 

2.  

 

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 
Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI ANGLŲ KALBA 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

užduočių lape/ 

pratybose 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 

      

      

 

Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 

1. 

2.  

 

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 



Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI DAILĖ 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

užduočių lape/ 

pratybose 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 

      

      
 

Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 

1. 

2.  

 

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 
Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI TIKYBA 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

užduočių lape/ 

pratybose 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 

      

      
 

Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 

1. 

2.  



 

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 
Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI ŠOKIS 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

užduočių lape/ 

pratybose 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 

      

      
 

Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 

1. 

2.  

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 
Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI NEFORMALUSIS UGDYMAS 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

užduočių lape/ 

pratybose 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 

      

      
 

Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 



1. 

2.  

 

Įsivertinimas: Y - veiklą įgyvendinau pilnai ir jokie klausimai nekilo/ D - veiklą įgyvendinau pilnai, laiku, iškilo tik keli klausimai/ P - veiklą 

įgyvendinau, kilo daug klausimų/ N - veiklą įgyvendinau pusiau, kilo daug klausimų 

 
Paaiškinimas: Užrašai – UŽ;  Eduka klasė – EK,  EMA 

MOKOMIEJI DALYKAI UKP – tik 4 klasių mokiniams! 

Pamokos tema Pamokos medžiaga. 

Vad. psl. 

Darbas 

sąsiuvinyje/ 

užduočių lape/ 

pratybose 

Papildoma 

medžiaga,  

nuorodos 

Įsivertinimas 

Y, D, P, N 

Refleksija / vertinimas 

      

      
 

Du klausimai, kuriuos turiu išsiaiškinti su mokytoja: 

1. 

2.  

 

Konsultacija skambutis Mokytojui: skambinu mokytojui, sutartu laiku, pasiruošęs klausimus. Skambučiui skirta iki 10 min.  

 

Klasės konferencinis skambutis – dalyvaujame VISI, sutartu laiku. 

 

Klasės konferencinis skambutis REFLEKSIJA: dalyvaujame VISI, sutartu laiku. 
 


