6a kl. savaitinis mokymosi ir konsultacijų su mokytojais planas
birželio 1 d. – birželio 12 d.

TEMA

MOKYMOSI
UŽDAVINIAI

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

UŽDUOTYS

PIRMADIENIS, birželio 1,8 d.
IKI KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITYTI

VERTINIMAS

9:00–11:00 MATEMATIKA
Kartojame
“Perimetras ir
plotas”

Įtvirtins trikampių ir keturkampių
perimetro ir ploto skaičiavimą,
pakartos ilgio ir ploto vienetus.

Vadovėlis, sąsiuvinis, IT
šaltiniai

Tamo dienyne ir
pranešime

06-04

Zoom pamokoje

06.07

Atsiųsti į el.paštą ingrida.zv@gmail.co
m

06.01 iki 18
val.

EMA platformoje ir
Zoom pamokos
metu

Atlikti nurodytas
užduotis.

06-08

Per Tamo.

1. Iš pateiktos
nuorodos, išsirinkti
labiausiai patinkantį
kokteilio receptą
bei laikantis saugaus
elgesio bei
higienos taisyklių
pagaminti jį

Iki 06-10

Skanauti
patiems.Man siųsti
nereikia

Prie užduočių

11:00–12:00 INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Pateikties kūrimas Pateikčių kūrimo programoje “MS
PowerPoint” sukurti pateiktį tema
“Darbai 6-toje klasėje”

Zoom pamokos metu

Zoom pamokos metu

12:00–13:00 GAMTA
Kaip žmogus
keičia aplinką?

Toliau formuoti aplinkosaugines
vertybines nuostatas

Tamo dienyne
Zoom pamoka - 12.00

EMA platformoje

Kaupiamasis

14:00–15:00 TECHNOLOGIJOS
Elektronika

Robotai jų rūšys ir valdymo
struktūra.

Per Tamo dienyną.

Mityba. Maisto
gaminimas

Maisto gaminimas pagal pateiktą https://www.lamaistas.lt/
receptūrą
receptai/gerimai/kokteili
ai

Nėra

Ingredientus-galite
koreguoti pagal
save.
2. Paserviruoti į stalą.
3. Atlikti virtuvės
ruošos darbus,
sutvarkant darbo
vietą.

ANTRADIENIS, birželio 2,9 d.
TEMA

MOKYMOSI
UŽDAVINIAI

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

UŽDUOTYS

IKI KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITYTI

VERTINIMAS

9:00–11:00 LIETUVIŲ KALBA

B. Vilimaitė
„Užpustytas
traukinys”

Remdamiesi perskaitytu
kūriniu gebės įvardinti paauglio
ir suaugusiojo tarpusavio
bendravimo klaidas, sukurs
patarimus, kaip jų išvengti.

A. Gustaitienės ir kt.
autorių vadovėlio
„Literatūra (Atrask), 2
dalis”: 120-123 psl.

Perskaityti apsakymą, Iki birželio 5
pasiruošti diskusijai
d.
„Kaip
suaugusiems
suprasti,
kaip
aš
jaučiuosi?”

Argumentus,
nuomonę išsakys
birželio 5 d.
diskusijos metu

Komentarai

Atsiųsti mokytojai į
Tamo

Pažymiu

11:00–12:00 MUZIKA
Kelionė į
elektroninės
muzikos šalį.
Žmogaus balsas.
Muzika ir
ekologija.

Remdamiesi internetiniais
šaltiniais ir turimomis žiniomis,
gebės palyginti, kuo skiriasi
konkrečioji muzika nuo
elektroninės, dainininkai
profesionalai, nuo dainininkų
mėgėjų, išsiaiškins, kaip
muzika susijusi su ekologija.

Internetiniai šaltiniai.

Užduotys Tamo
pamokos medžiagoje.

12:00–14:00 ISTORIJA

14:00–15:00 FIZINIS UGDYMAS

06-09

Bendro fizinio
parengimo
pratimai

Stiprinti rankų, kojų, nugaros,
pilvo preso raumenis

Nuoroda:1.https://www.y
outube.com/watch?v=U5
ywjuupvrc.
2.
https://www.youtube.com
/watch?v=YLu8QAFA1A

Atlikti
mankštą,atsilenkimu,
atsispaudimų, pratimus
nugaros raumenims
stiprinti iš praeitu
užsiėmimų. Atlikti
šuoliukų vietoje,esant
galimybei šuoliukų per
šokdynę

06-12
Kas antrą
dieną

Siusti video,
nuotraukas arba
aprašyti pratimus į
tamo.

Pažymiu

TREČIADIENIS, birželio 3,10 d.
TEMA

MOKYMOSI
UŽDAVINIAI

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

UŽDUOTYS

IKI KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITYTI

VERTINIM
AS

9:00–11:00 ANGLŲ KALBA
Lina Vaitkutė
Revision of
modules.

Pasikartos penkto ir šešto
skyriaus medžiagą.

Vadovėlis

Užduotys nusiųstos į Tamo.

Ligita
Zvicevičienė
Our native town’s
birthday

Sveikinimas Jonavai,
artėjančio gimtadienio
proga.

Individualios
konsultacijos,
internetas.

Užduotys pateiktos Tamo dienyne.

Iki birželio
10d.

Atlikti užduotis
atsidarius atsiųstą
nuorodą.

Kaupiamasis

Iki birželio
10 d.

Užduotis siųsti el
Pažymys.
paštu
ligitamok@gmail.com

2020-06-05

Atsiųsti darbų failą
per tamo ar gmailą

13:00–14:00 GEOGRAFIJA
Projektinių darbų
analizė

Susipažinti su klasės
draugų parengtais
projektais, kartu juos
įvertinti.

Zoom pamoka
(prisijungimus atsiųsiu
dieną prieš susitikimą)

Užduotys bus pateiktos zoom pamokos
metu.

Nėra

KETVIRTADIENIS, birželio 4,11 d.
TEMA

KĄ TURIU IŠMOKTI

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

UŽDUOTYS

9:00–11:00 DAILĖ

IKI KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITYTI

VERTINIMAS

Kaip saugomi
dailės kūriniai ir
paveldas

Ar žinojote, kad Jonava buvo
įkurta, kaip privatus didikų
Kosakovskių miestas? O
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo
bažnyčia iki XX a. 4
dešimtmečio buvo be bokštų?
Ar teko girdėti, kad
Kosakovskių kriptoje
palaidotas Napoleono pirmasis
adjutantas?

https://www.facebook.c
om/jkm.jonavoskrastom
uziejus/videos/2435521
70125476/
http://www.aliojonava.lt/
story/3517/jonavos-kra
sto-kureju-darbai-metal
o-plastika?fbclid=IwAR
3fcpSUmLAHu17v2P0
UieNsy3xLMo8xoX-U-9
trCrXLMTU1JY2Ys0ea
nPg
https://www.facebook.c
om/jkm.jonavoskrastom
uziejus/

Įtvirtinti žinias apie iKI 06-10
Jonavos miesto
įkūrimą bei
susipažinti su
žymiausiais Jonavos
krašto
tautodailininkais

Savikontrolė

Nėra

06-11

Zoom pamokoje

Prie užduočių

06-10

Atsiųsti
Tamo pranešimai

Kaupiamasis
balas

Iki 06 10

Atsiųsti į tamo

Kaupiamasis
vertinimas

Regina Karaliūniene,

Svetlana
Alekseiko-Pogosian,
Praną Smailį,
Svetlana
Alekseiko-Pogosian,
Andrius Šukutis,
Aleksandras
Fomkinas ir kitais

11:00–13:00 MATEMATIKA
Kartojame
“Paprastųjų
trupmenų ir
mišriųjų skaičių
veiksmai”

Pakartos paprastųjų trupmenų
ir mišriųjų skaičių veiksmų
atlikimo taisykles.

11 val. zoom pamoka,
Vadovėlis, sąsiuvinis

Tamo dienyne ir
pranešime

13:00–14:00 DORINIS UGDYMAS ( etika)
“Gegužė- šeimos
mėnuo. Žiūriu kiną
kartu su šeimos
nariais”

Kartu su šeimos nariais pažiūrėti
filmą, jį aptarti ir pateikti filmo
recenziją -– kritiškai įvertinti
filmą, išreikšti asmeninę
nuomonę, kas patiko/nepatiko ir
kodėl.

https://www.lrt.lt/medi
ateka/irasas/19873/a
s-esu

Tamo dienyne,
EDUKA klasėje
nuoroda R. Lileikio ir
S. Motiejūno
vaidybinio filmo “Aš
esu” .

13:00–14:00 DORINIS UGDYMAS (tikyba)
Apibendrinamosi
os 6 klasės pam
okos

Atlikdami kartojimo užduotis,
pasikartos svarbiausias 6 klasės
temas, atliks refleksijos užduotis

Į tamo atsiųstos
kartojimo ir refleksijos
užduotys, internetinės
nuorodos

Atsiųstos į tamo

PENKTADIENIS, birželio 5,12 d.

TEMA

KĄ TURIU IŠMOKTI

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

UŽDUOTYS

IKI KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITYTI

VERTINIMAS

Užduotis iš EDUKA
užduočių banko.

Iki birželio 7d

Užduotys atlikti ir
pateikti mokytojai
platformoje
EDUKA

Užduotis iš EDUKA

Iki birželio 7d

Užduotys atlikti ir
pateikti mokytojai
platformoje
EDUKA

Kaupiamasis
pažymys.

06-08

Pateikta Tamo

Kaupiamasis
pažymys dar
neturintiems
kaupiamojo
įvertinimo.

9:00–11:00 RUSŲ, VOKIEČIŲ KALBA
L.arisa Lisovskaja
Мир рядом.
Центральная
улица.
Идём, едем.

Mokės paklausti ir atsakyti,
sudaryti dialogą.

Vadovėlis psl. 106-107

Mokės paklausti, atsakyti,
papasakoti, kas kokiu
transportu kur nors vyksta

Vadovėlis psl. 108-109

Повторение.

užduočių banko.

Kaupiamasis

pažymys.

Заключительный
урок. Pефлексия.
Grosse Pause.
Leseverstehen.
Schreiben.
Der Sommer ist
da.

Pasikartoti ir apibendrinti
išmoktą leksinę medžiagą
pagal supratimo skaitant ir
rašymo kompetencijas.

Skaidrės, pratybos (66-68
psl.)

Užduotys bus
pateiktos Tamo

11:00–13:00 LIETUVIŲ KALBA

Diskusija „Kaip
suaugusiems
suprasti, kaip aš
jaučiuosi“

Remdamiesi perskaitytu
kūriniu vertins veikėjų
charakterio, elgesio
ypatybes, lygins su savo
elgesiu.

Pateiktys

Užduotys
atliekamos ZOOM
video pamokos
metu

Iki birželio 5
d.

-

-

