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

TEMA

MOKYMOSI
UŽDAVINIAI

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

PIRMADIENIS, birželio 1,8 d.

UŽDUOTYS

KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITYTI

VERTINIMAS

Birželio 1
sav.

Pasitikrinimas Zoom
pamokoje.

Kaupiamasis
balas

06.01 iki
18 val.

EMA platformoje,
zoom pamokos
metu

Kaupiamasis

06.07

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

9:00–11:00 MATEMATIKA
6 kl. Kurso
kartojimas.

Pakartosime paprastųjų trupmenų ir
mišriųjų skaičių veiksmus. Lygčių
sprendimą.

Zoom pamokų ir
klasės darbų užrašai,
atmintinės.
Zoom pamoka
Pirm. 10.00-10.40

Užduotis Zoom pamokoje.
Papildomai vadovėlis 2 dalis
( psl. 62). Atlikti testo visas
užduotis.

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

Toliau formuoti aplinkosaugines
vertybines nuostatas

Tamo dienyne
pamokos medžiaga
Zoom paamoka:
12.00

EMA platformoje

13:00–14:00 INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Pateikties
kūrimas

Pateikčių kūrimo programoje “MS
PowerPoint” sukurti pateiktį tema
“Darbai 6-toje klasėje”

TEMA

MOKYMOSI
UŽDAVINIAI

Zoom pamokos metu

Zoom pamokos metu

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

UŽDUOTYS

ANTRADIENIS, birželio 2,9 d.
KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITYTI

VERTINIMAS

9:00–11:00 LIETUVIŲ KALBA
6 klasės kurso
kartojimas ir
apibendrinimas.

Sistemins, apibendrins
Taisyklių sąsiuvinis,
fonetikos, morfologijos,
kalbos ir literatūros
sintaksės, leksikos žinias, atliks vadovėliai.
kūrybinius darbus.

Diferencijuotos užduotys
prisegtuke Tamo 06-02.

Iki 06-05

Užduotis išsiųsti
adresu
irena.pavasariene
@gmail.com

Nurodytas
prisegtuke

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

Remdamiesi internetiniais
šaltiniais, 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.

06-09

Atsiųsti į Tamo

Pažymiu

12:00–14:00 ISTORIJA

TEMA

MOKYMOSI
UŽDAVINIAI

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

TREČIADIENIS, birželio 3,10 d.

UŽDUOTYS

KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITYTI

VERTINIMAS

9:00–11:00 ANGLŲ
Loreta Bizokienė

Gilinti gramatines žinias,
praktikuotis naudoti esamąjį
atliktinį laiką

Pratybos,
internetinė
medžiaga,
skaidrės

Užduotys pateiktos Tamo dienyne

Iki birželio
10 d.

Nurodyta Tamo
dienyne

Kaupiamasis
balas

Agnė
Krutkevičienė

Mokės atskirti būtojo
paprastojo ir būtojo tęstinio
laiko vartojimą atlikdami
praktines užduotis.

Internetas

Užduotys pateiktos Tamo dienyne bei
skaidrėse.

Iki birželio
10d.

Paaiškinta skaidrėse

Kaupiamasis
balas

2020-06-05

Atsiųsti darbų failą
per tamo ar gmailą

Nėra

12:00–13:00 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.

KETVIRTADIENIS, birželio 4,11 d.

TEMA

KĄ TURIU IŠMOKTI

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

UŽDUOTYS

KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITY
TI

VERTINIMA
S

iKI 06-10

Savikontrolė

Nėra

Birželio 2
sav.

Pasitikrinimas
Zoom
pamokoje.

Kaupiamasis
balas

06-10

Atsiųsti
Tamo
pranešimai

Kaupiamasis
balas

9:00–11:00 DAILĖ
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.fac
ebook.com/jkm.j
onavoskrastom
uziejus/videos/2
4355217012547
6/
http://www.aliojo
nava.lt/story/35
17/jonavos-kras
to-kureju-darbai
-metalo-plastika
?fbclid=IwAR3fc
pSUmLAHu17v
2P0UieNsy3xL
Mo8xoX-U-9trCr
XLMTU1JY2Ys
0eanPg
https://www.fac
ebook.com/jkm.j
onavoskrastom
uziejus/

Įtvirtinti žinias apie Jonavos miesto
įkūrimą bei susipažinti su
žymiausiais Jonavos krašto
tautodailininkais
Regina Karaliūniene,

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

11:00–13:00 MATEMATIKA
6 kl. kurso
kartojimas.

Plokštumos figūros ir jų savybės.
Stačiakampio gretasienio, prizmės
ir kubo paviršiaus plotas.

Vadovėlis 2 dalis. Užduotis Zoom pamokoje.
Psl. 102-103
Papildomai vadovėlis (Psl. 103).
Zoom pamoka
Atlikti Nr. 294, 295.
Ketv. 12.00-12.40 Emą pratybų užduotis.
.
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

https://www.lrt.
lt/mediateka/ir

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

nuomonę, kas patiko/nepatiko ir
kodėl.

asas/19873/as
-esu
13:00–14:00 DORINIS UGDYMAS (tikyba)

Mokomės iš kino
Animacinis filmas
“Dešimt įsakymų”

Pasižiūrėti su šeimos nariais ir
aptarti animacinį filmuką “Dešimt
įsakymų”

https://www.kriks
cioniskifilmai.lt/s
uperknyga-05-des
imt-isakymu/

Atlikti Quizizz testą. Nuoroda :
quizizz.com/join?gc=1804069

06-10

-

Kaupiamasis

Iki 06 08

1. Kamuolio
perdavimų,
priėmimų,
puolamojo
smūgio
užtvaros,
gynybos
techniką
pademonstru
osime, kai
grįšite į
mokyklą.

Pažymiu

14:00–15:00 FIZINIS UGDYMAS
1.Tinklinis.
Stovėsena
ir judėjimo būdai.
2.Kaip
nereikia žaisti
tinklinio.
3.Fizinių
ypatybių
lavinimas.
4.Projektas
“ Tobula fizinio
ugdymo
pamoka” arba “
Svajonių fizinio
ugdymo
pamoka”.

1.Mokėti atlikti stovėseną ir
žinoti judėjimo būdus.
2.Žinoti,
kaip nereikia žaisti tinklinio.
3. Ugdyti
fizines ypatybes.

Tamo, zoom

Tinklinio pamokos Credit 24) 11,12
pamokos.1.Peržiūrėkite video
medžiagą apie tinklinį ir mokykitės
atlikti : Stovėseną ir judėjimo būdus:
https://www.youtube.com/watch?v=v
1QLj81iL-o
2. Prisiminkite: Kaip nereikia žaisti
tinklinio
:https://www.youtube.com/watch?v=
0po3B0qTIDY
3.Atliekate pilvo preso, rankų, kojų,
pėdų raumenų,lankstumo,nugaros
stiprinimo pratimus,pasirinktinai arba
pagal mano atsiųstas nuorodas.
4.Peržiūrėkite visas tinklinio
pamokėles ir pasikartokite kamuolio
perdavimų, priėmimų, puolamojo
smūgio, užtvaros, gynybos techniką.
5. Projektas :“Tobula fizinio ugdymo
pamoka“ arba „ Svajonių fizinio
ugdymo pamoka“.
Galima atlikti individualiai, arba dirbti
grupėmis.( klasė).

2. Projektas
:“Tobula
fizinio
ugdymo
pamoka“ arba
„ Svajonių
fizinio
ugdymo
pamoka“.(
skaidrės,
nuotraukos,
video).Galima
atlikti
individualiai,
arba dirbti

grupėmis.(
klasė).
Siųsti el.p
dsadauskien
@gmail.com

TEMA

KĄ TURIU IŠMOKTI

MOKYMOSI
MEDŽIAGA

PENKTADIENIS, birželio 5,12 d.

UŽDUOTYS

IKI KADA
ATLIKTI

KAIP
ATSISKAITYTI

VERTINIM
AS

9:00–11:00 RUSŲ, VOKIEČIŲ KALBA
Магазины.

Naudojantis žodynėliu ir 2 prat.
frazėmis, paklausti ir atsakyti, ką
galima nusipirkti parduotuvėje.

Покупаем
сувениры.

Naudojantis 1 ir 3 prat., mokytis
susikalbėti parduotuvėje ir parašyti
trumpą raštelį.

Работа со
словарём.

Baigti surašyti į žodynėlį išeitų
temų žodžius, mokytis ir kartotis
išmoktus žodžius.

Подводим
итоги,
обобщаем.

Grosse Pause.
Leseverstehen.
Schreiben.
Der Sommer ist

Vadovėlis, 100 psl.,
Eduka.

Eduka užd.

06-09

Pateikti atliktą
Eduka užd.

Vadovėlis, 102-103 psl.,
Eduka.

Eduka užd.

06-09

Pateikti atliktą
Eduka užd.

Vadovėlis, žodynėlis.

Baigti surašyti į žodynėlį išeitų
temų žodžius, mokytis ir
kartotis išmoktus žodžius.

06-12

Kitais mokslo
metais turėti savo
žodynėlį.

Kaupiamasi
s pažymys.

Paskutinę ZOOM pamoką
pasiruošti įsivertinti savo darbą,
sėkmes, sunkiausius dalykus.

06-12

Paskutinę ZOOM
pamoką pasiruošti
įsivertinti savo
darbą, sėkmes,
sunkiausius
dalykus.

Įsivertinima
s.

06-08

Pateikta Tamo

Kaupiamasi
s pažymys
dar
neturintiems

Apibendrinti, pakartoti išeitą
medžiagą, įsivertinti savo darbą.

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

Skaidrės, pratybos (66-68
psl.)

Užduotys bus pateiktos Tamo

Kaupiamasi
s pažymys.

Kaupiamasi
s pažymys.

da.

kaupiamojo
įvertinimo.
11:00–13:00 LIETUVIŲ KALBA

6 klasės kurso
kartojimas ir
apibendrinimas

Sistemins, apibendrins fonetikos,
morfologijos, sintaksės, leksikos
žinias, atliks kūrybinius darbus.

Taisyklių sąsiuvinis,
kalbos ir literatūros
vadovėliai;
ZOOM

Diferencijuotos užduotys
prisegtuke 06-05
TAMO.

Iki 06-09

Užduotis išsiųsti
adresu
irena.pavasarien
e@gmail.com

13:00–14:00 TECHNOLOGIJOS
Elektronika

Robotai jų rūšys ir valdymo
struktūra.

Per Tamo dienyną.

Atlikti nurodytas užduotis.

06-12

Per Tamo.

Vitaminai ir
mineralinės
medžiagos

Susipažins su vitaminų ir
mineralinių medžiagų poreikiu
organizmui ir maisto produktais
kuriuose yra vitaminų ir
mineralinių
medžiagų

Per tamo pranešimus

Atlikti nurodyta užduotį
Zoom pamoka 2020-06-05
Laikas 13-30
Prisijungimas atsiunčiamas i
tamo pranešimus ryte

06-05

Į el. paštą

Nurodyta
prisegtuke

