
UGDOMOSIOS MEDŽIAGOS TEMINIS PLANAS 

 
2 dalis 

 

 

 

Dienos 

tema 

Visuo-

meninis 

ugdymas 

Gamtinis 

ugdymas 
Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 

Matematinis 

ugdymas 

Dailės 

gebėjimų 

ugdymas 

Techninių 

gebėjimų 

ugdymas 

Muzikinis 

ugdymas 

Kūno 

kultūra 

I. Globoju gyvūnus 

1. Mano 

maţasis 

draugas 

Naminių 

gyvūnų 

globoji-

mas. Mūsų 

pareigos 

savo 

augintinių 

atţvilgiu. 

 Laisvi mokinių pasakojimai apie 

savo augintinius ir jų globojimą. 

Ţodţių su garsu p išskyrimas 

eilėraštyje „Papūgėlė“, jų girdimoji 

bei regimoji analizė ir sintezė. 

Susipaţinimas su raidėmis P p, 

remiantis ţodţiu papūga. 

Mokymasis rašyti raides P p bei jas 

jungti su kitomis raidėmis. 

Skaičius ir 

skaitmuo 9. 

 Lankstinuko 

„Papūgėlė“ 

darymas 

pagal 

vadovėlyje 

pateiktą 

nuotrauką ir 

mokytojo 

nurodymus. 

Darbo eiga 

atliekant 

lankstinuką. 

Susipaţinimas 

su dainele 

„Papūgėlė“. 

Ritminio 

akompani-

mento dainelei 

kūrimas. 

Dainelės 

turinio 

vaizdavimas 

judesiais. 

 

 

 

 
S2 3 

PS2 3–4 

 
S2 3 

PS2 3 

M2 64–65   S2 3  S2 3 

Spalvotos 

dainelės 

 

2. Mano 

katytė 

  
Pasakojimo apie katytę ir peles 

kūrimas pagal skaitinėlį „Katė 

Pūkė“ ir paveikslėlį. Raidţių P p ir 

ţodţių su šiomis raidėmis rašymas. 

Eilėraščio apie peles gretinimas su 

iliustracija – teksto supratimo 

uţduotys. Ţmonių ir gyvulių vardų 

rašymas. 

Kelintiniai 

skaičiai. Kelių 

dėmenų 

sudėtis. 

Savo 

augintinio 

piešimas.  

Gyvūnams 

būdingų 

kūno dalių 

ir jų propor-

cijų pavaiz- 

  Susipaţini-

mas su rateliu 

„Katinas ir 

pelė“. 



     davimas 

dailės 

darbelyje. 

   

   
S2 4 

PS2 4–5 

M2 66–67 PS2 4    Vadovas  

3. Šuo ir 

katė 

 Šuns ir 

katės kūno 

dalys. Šuns 

ir katės 

gyvenimo 

būdai. Šuo 

ir katė – tai 

ţinduoliai. 

Šuns ir katės išvaizdos bei 

gyvenimo būdo palyginimas, 

remiantis asmenine patirtimi, 

iliustracijomis bei dalykiniu tekstu. 

Kryţiaţodţio sprendimas, sakinio 

papildymas sudarytu katino vardu. 

Sakinio rašymas iš atminties. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 9. 

   Tolesnis 

ratelio 

„Katinas ir 

pelė“ 

mokymasis.  

  
S2 5  

PS2 6 

S2 5  

PS2 6  

M2 68–69    Vadovas  

4. Šuo –

ţmogaus 

pagalbi-

ninkas 

  Ilgesni mokinių pasakojimai apie 

šunų pagalbą ţmonėms. Sakinių 

paveikslėliams sudarymas. Ţodţių, 

atsakančių į klausimą ką?, 

išskyrimas sakiniuose. Susipaţini-

mas su nosinėmis raidėmis Ą ą ir Ę 

ę. Ţodţių su nosinėmis raidėmis 

ieškojimas tekste „Ką moka 

Vilkas?“. Naujai paţintų raidţių bei 

ţodţių su jomis rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 9. 

Skaičių 

lyginimas. 

   Įvairūs 

ţaidimai su 

kamuoliu: 

kamuolio 

varymas, 

gaudymas, 

perdavimas. 

   
S2 6   

PS2 7  

M2 70–71 
    

5. Šuo – 

ţmogaus 

bičiulis 

Gyvoji ir 

negyvoji 

gamta. 

Tinkamas  

 Rasos ir Mirtos nuotykio 

pasakojimas, perskaičius skaitinį 

„Rasa ir Mirta“. Ţodţių su 

nosinėmis balsėmis ieškojimas  

  Pasirinkto 

naminio 

gyvūnėlio 

atvaizdo  

 Ţaidimas 

„Šuo ir 

kiškis“. 

Vikrumą ir  



 elgesys su 

šunimis ir 

kitais 

naminiais 

gyvūnais. 

 perskaitytame tekste. Sakinių 

nurašymas prie tinkamų 

paveikslėlių, kreipiant dėmesį į 

nosinių balsių rašybą. 

  atlikimas 

pagal 

pateiktus 

pavyzdţius 

arba savus 

sumanymus. 

 jėgą 

lavinantys 

pratimai. 

 
S2 7  

PS2 8–9  

 
S2 7 

PS2 8–9 

  
PS2 4 

Vadovas 

 Vadovas 

II. Mokausi švęsti 

1. Vasario 

16-oji 

Vasario 

16-oji – 

Lietuvos 

Nepriklau-

somybės 

šventė. 

 Mokytojo pasakojimo apie Vasario 

16-osios esmę klausymas. Vytės 

Nemunėlio eilėraščio „Mano Vytis 

ir Trispalvė“ pamokomojo pobū-

dţio nusakymas. Kūrinio mokyma-

sis atmintinai ir deklamavimas. 

Vaikų vardų sudarymas iš pabirusių 

raidţių ir rašymas. Sakinių 

gretinimas su iliustracija, teisingų ir 

klaidingų sakinių išskyrimas. 

Įvairios 

uţduotys.  

 Lietuvos 

vėliavos iš 

spalvoto 

popieriaus 

darymas. 

Susipaţinimas 

su dainele 

„Ačiū tau, 

Tėvyne“.  

Krepšinis – 

lietuvių 

tautinis 

sportas. 

Įvairūs 

ţaidimai su 

krepšinio 

elementais. 

 
S2 8–9 

PS2 10–11 

 
S2 8 

PS2 10 

M2 72–73   S2 8  

 

Vadovas  
 

2. Kaip 

švęsime 

Lietuvos 

gimtadienį? 

 Graţiausi 

Lietuvos 

gamtos 

kampeliai. 

Laisvi mokinių pasakojimai apie 

ruošimąsi švęsti Vasario 16-ąją. 

Savo sumanymų palyginimas su 

vadovėlyje pateiktais vaikų planais. 

Patarlių apie gimtąjį kraštą 

mokymasis atmintinai. Dailyraščio 

pratimai. 

 Piešinys 

„Kaip pa-

minėjau 

Vasario 16-

ąją“. 

  Krepšinio 

ţaidimas 

pagal supa-

prastintas 

taisykles. 

  
Vadovas S2 9  

PS2 11  

 
PS2 11 

   



3. 

Uţgavėnės 

Mūsų 

krašto 

Uţgavėnių 

papročiai. 

Kaip 

turiningai 

praleisti 

laisvalaikį 

ir švęsti 

šventes? 

 Pokalbis apie Uţgavėnių papročius 

mūsų vietovėje, remiantis mokinių 

patirtimi, vyresnių ţmonių 

pasakojimais, filmu, dalykiniu 

tekstu „Kas tos Uţgavėnės?“ bei 

nuotraukomis. Mokinių ţodyno 

turtinimas su Uţgavėnėmis 

susijusiais ţodţiais. Uţgavėnių 

persirengėlių pavadinimų 

sudarymas iš pabirusių skiemenų ir 

rašymas prie tinkamų paveikslėlių. 

Ratelio „Meškutė“ ţodţių 

nurašymas – dailyraščio pratimai. 

Įvairios 

uţduotys. 

 Savo kaukės 

projekto 

piešimas. 

Kaukės 

atlikimas 

pagal sukurtą 

projektą. 

 Susipaţini-

mas su 

lietuvių 

rateliu 

„Meškutė“. 

Ritmiški 

šuoliukai ir 

tūpsniai. 

 
S2 10 

PS2 12–13  

 
S2 10  

PS2 12–13 

DVD 1 filmas 

M2 74–75 
 

S2 10 

PS2 12  

Vadovas 

 
PS2 13 

Vadovas 

4. Ruošia-

me Uţga-

vėnes mūsų 

mokykloje 

 Gamtos 

pakitimai 

pavasarė-

jant. 

Uţgavėnės 

– ţiemos 

išlydėjimo 

šventė. 

Mokinių pasiūlymai dėl Uţgavėnių 

ruošimo klasėje arba mokykloje. 

Dainelės „Kepė boba bandeles“ 

dainavimas vaidmenimis, kreipiant 

dėmesį į tinkamą tiesioginių ir 

klausiamųjų sakinių intonaciją. 

Uţgavėnių šūkavimų mokymasis 

atmintinai, savų šūkavimų kūrimas. 

Pratybos paţintoms raidėms 

įtvirtinti. 

 Morės dary-

mas iš lais-

vai pasirink-

tų medţiagų 

– kolektyvi-

nis darbas. 

Plokštieji ir 

erdviniai 

dailės darbai. 

 Susipaţinimas 

su Uţgavėnių 

dainele „Kepė 

boba 

bandeles“. 

Persirengėlių 

„kapelos“ su-

organizavimas. 

 

  
S2 11  

 

S2 11  

PS2 14  

 
 

 
S2 11 

PS2 14 

Vadovas 

 

III. Ūkininko kieme 

1. Naminiai 

gyvuliai ir  

 Naminių 

gyvulių ir  

Ilgesni mokinių pasakojimai apie 

ūkininkų auginamus gyvūnus pagal  

Sudėtis ir 

atimtis iki 9.  

    Ţaidimas 

„Avinas“.  



paukščiai  paukščių 

pavadini-

mai, jų gy-

venimo bū-

dai. Skirtu-

mai tarp 

paukščių ir 

ţinduolių. 

Naminių 

gyvūnų 

jaunikliai. 

Paskirų gy-

vūnų nau-

dingumas 

ţmogui. 

asmeninę patirtį ir iliustraciją. 

Susipaţinimas su raidėmis Į į ir  

Ų ų. Klausimų ir atsakymų 

skaitymas, balsių į ir ų išskyrimas, 

jų rašybos aiškinimas. Pasakojimo 

apie oţelio ir arklio nuotykį 

kūrimas, perskaičius tekstą „Bėris ir 

Mikis“. Naujai paţintų raidţių bei 

ţodţių su jomis rašymas. 

Sudėties ir 

atimties ryšys. 

   Šuoliukai per 

kliūtis. 

  
S2 12  

PS2 16–17, 

19  

S2 12  

PS2 15–16  

M2 76–77     Vadovas   

2. Kam 

laikome 

naminius 

gyvulius ir 

paukščius? 

  Mokinių pasakojimai apie naminių 

gyvulių ir paukščių naudingumą, 

remiantis dalykiniu tekstu 

„Naminiai gyvuliai ir paukščiai“ 

bei iliustracija. Raiškusis teksto 

„Bėris ir Mikis“ skaitymas. Ţodţių 

su nosinėmis raidėmis išskyrimas 

dainelės „Ėsk, karvyte“ tekste. 

Dainelės mokymasis atmintinai. 

Sakinio su balsėmis į ir ų 

nurašymas, paţymint nosines 

raides. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 9. 

Sudėties ir 

atimties ryšys. 

   Vikrumą lavi-

nantys prati-

mai, pvz., bė-

gimas kei-

čiant judėji-

mo formą: 

atbulomis, 

sukantis ap-

linkui, šonu 

pristatomuoju 

ţingsniu ir 

pan. pagal 

signalą. 

   
S2 13  

PS2 17 

 

M2 78–79 
     



3. Būsiu 

ūkininkas 

Naminių 

gyvulių ir 

paukščių 

prieţiūra. 

Ūkininkų 

pareigos. 

Sąmonin-

gas profe-

sijos pasi-

rinkimas. 

 Tomo planų įvertinimas, 

perskaičius tekstą „Kur buvo 

Tomas?“. Ţodţių su nosinėmis 

raidėmis išskyrimas skaitinyje, 

klausimų jiems kėlimas. Sakinių 

papildymas tinkamais ţodţiais. 

Ţodţių su nosinėmis raidėmis 

rašymas. 

Skaičius ir 

skaitmuo 0. 

Plakato 

„Mano 

ūkis“ atli-

kimas pagal 

savus suma-

nymus.  

  Ţaidimas 

„Gaidţiu-

kas“. 

Ištvermę 

lavinantys 

pratimai. 

 
S2 14 

PS2 18 

 
S2 14  

PS2 18 

M2 80–81 S2 14  

 

  Vadovas   

4. 

Mokomės 

dainelių 

apie 

gyvulius ir 

paukščius 

 

  Gyvūnų pavadinimų išskyrimas 

dainelėje „Du gaideliai“. Kūrinėlio 

mokymasis atmintinai. Dainelės 

turinio imitacija judesiais. Mokinių 

ţodyno turtinimas įvardijant ir 

sisteminant naminius gyvūnus ir jų 

jauniklius. Sakinių nurašymas prie 

tinkamų paveikslėlių. 

  Pasirinkto 

naminio 

gyvūno 

atvaizdo 

atlikimas 

pagal 

nuotraukoje 

pateiktus 

pavyzdţius 

arba savus 

sumanymus. 

Naminių 

gyvūnų 

pavadinimų 

sakymas 

muzikinių 

kaladėlių 

nurodytu 

ritmu. Naminių 

gyvulių ir 

paukščių 

pamėgdţioji-

mai. Ţaidimas 

„Gyvulių 

koncertas“. 

Vaikų dainelės 

„Du gaideliai“ 

mokymasis. 

 

   
S2 15 

PS2 19  

  
S2 15  S2 13, 15 

PS2 16 

Vadovas 

 



IV. Aš mokausi, dirbu, augu 

1. Jau 

moku... 

  Vaikų pasakojimai apie savo 

sugebėjimus. Mokytojo skaitomo 

eilėraščio klausymas, berniuko 

nuotykio pasakojimas. 

Susipaţinimas su raidėmis Y y, 

remiantis ţodţiu yla. Raidţių Y y 

ieškojimas eilėraščio tekste ir 

patarlėse. Mokymasis rašyti naujai 

paţintas raides bei jas jungti su 

kitomis raidėmis. 

Skaičius ir 

skaitmuo 10. 

   Susipaţini-

mas su rateliu 

„Šiaudų 

batai“. 

   
S2 16  

PS2 20 

M2 82–83    Vadovas   

2. Noriu 

išmokti 

  Atsakymų į klausimus apie Tomo 

sugebėjimus ir planus sudarymas 

pagal paveikslėlius ir skaitinį 

„Yla“. Teksto skaitymas, kreipiant 

dėmesį į taisyklingą balsių i ir y 

tarimą. Sakinių iš pabirusių ţodţių 

sudarymas ir rašymas. Trumpieji ir 

ilgieji balsiai. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 10. 

 Plunksninės – 

batelio 

darymas iš 

techninio 

popieriaus ir 

batų raištelių. 

Skylmušio ir 

segtuvo 

naudojimas.  

 Ratelio 

„Šiaudų 

batai“ moky-

masis. Ėjimas 

ratu susilen-

kus arba iš-

sitiesus ir iš-

kėlus rankas. 

Kūno padė-

ties keitimas 

reaguojant į 

garsinius 

signalus. 

   
S2 17  

PS2 21  

M2 84–85   Vadovas   Vadovas   

3. 

Keliaudami 

mokomės 

 Pajūrio 

gamtovaiz-

dis, jam  

Laisvi mokinių pasisakymai apie 

keliones ir jų metu matytas 

įdomybes bei įgytus gebėjimus.  

Sudėtis ir 

atimtis iki 10. 

Iliustracijos 

eilėraščiui 

apie jūrą  

  Susipaţini-

mas su rateliu 

„Jurgelis“.  



  būdingi 

elementai. 

Ţodţių su garsu j išskyrimas kalbos 

sraute bei eilėraštyje apie jūrą. 

Susipaţinimas su raidėmis J j, 

remiantis ţodţiu jūra. Mokymasis 

rašyti raides J j ir jungti jas su 

kitomis raidėmis. 

 atlikimas, 

panaudojant 

plastiliną, 

akmenukus 

ir kitas 

panašias 

medţiagas. 

   

  
S2 18  

PS2 22 

S2 18  

PS2 22  

M2 86–87    Vadovas  

4. Moku 

paklausti 

  Pokalbis apie ţinių ieškojimo 

būdus. Mokymasis mandagiai 

paklausti ir suteikti informaciją 

įvairiose gyvenimo situacijose. 

Bandymas skaityti vaidmenimis 

tekstą „Tomas joja“, kreipiant 

dėmesį į tinkamą tiesioginių ir 

klausiamųjų sakinių intonaciją. 

Ţodţių iš pabirusių skiemenų 

sudarymas ir rašymas. Klausiamieji 

sakiniai ir jų skyryba. 

Pinigų 

skaičiavimas. 

  Pamokymų 

Jonui sakymas 

muzikinių 

kaladėlių 

nurodytu 

ritmu. Ratelio 

„Jurgelis“ 

kartojimas. 

 

   
S2 19  

PS2 23–24 

M2 88–89    S2 19 

Vadovas 

 

5. Mokausi 

dirbti 

Kodėl 

ţmonės 

dirba?  

Kaip reikia 

dirbti? Ţi-

nių apie 

profesijas 

įtvirtinimas. 

 Mokinių pasakojimai apie darbą, jo 

reikšmę, darbo taisykles. Atsakymo 

į klausimą: „Kuo būsi uţaugęs?“ 

formulavimas. Vaikų atpaţinimas 

paveikslėlyje, perskaičius tekstą 

„Dirbame“. Sakinio iš pabirusių 

ţodţių sudarymas ir rašymas. 

Pratybos raidėms J j ir Y y įtvirtinti. 

    Įvairių amatų 

vaizdavimas 

judesiais. 

Ratelių 

„Šiaudų 

batai“ ir 

„Jurgelis“ 

ţaidimas. 

 
S2 20  

 

 
S2 20  

PS2 25–26  

    
Vadovas  



V. Artėja pavasaris 

1. Jau 

pavasarėja 

 Pasivaikščio

jimas po 

artimiausią 

aplinką. 

Gamtos 

pakitimų 

ankstyvą 

pavasarį 

stebėjimas. 

Apranga 

ankstyvą 

pavasarį. 

Tinkama 

mityba pa-

vasarėjant. 

Pavasarinio 

darţelio ant 

palangės 

prisiminimas. 

Vaikų įspūdţių, susijusių su 

pirmaisiais pavasario pranašais, 

pasakojimas. Ţodţių su minkštumo 

ţenklu prieš a ir o stebėjimas, jų 

išskyrimas tekste bei kalbos sraute. 

Garsų ir raidţių ţodţiuose 

skaičiavimas. Paveikslėliuose 

pavaizduotų pokalbių skaitymas 

vaidmenimis. Ţodţių su minkštumo 

ţenklu sudarymas iš pabirusių 

skiemenų ir jų rašymas. 

Daiktų 

matavimas. 

   Ţaidimas 

„Šilta – 

šalta“. 

Reagavimas į 

ţodinius 

signalus, 

pastabumą 

lavinantys 

pratimai. 

  
S2 21 

PS2 27, 

29–30 

S2 21   

PS2 27  

M3 4–5 
   

Vadovas   

2. Ką kalba 

varveklis? 

  Sakinių apie pavasario pranašus 

išskyrimas tekste „Ko varveklis 

verkia?“. Vaikų pokalbio skaitymas 

vaidmenimis. Ţodţių su minkštumo 

ţenklu išskyrimas ir nurašymas. 

Garsų ir raidţių ţodţiuose 

skaičiavimas. 

Ilgio 

matavimas. 

Centimetras. 

Verkiančio 

varveklio 

piešimas. 

Nuotaikos 

perteikimas, 

vartojant 

įvairias dailės 

priemones. 

  Įvairūs 

šuoliukai per 

vertikalias ir 

horizontalias 

kliūtis. 

   
S2 22  

PS2 28  

M3 6–7 S2 22  
   



3. Kaip 

rengtis 

pagal orą 

Amatai, 

susiję su 

paslaugo-

mis. 

Siuvėjo 

profesijos 

ypatybės. 

 Pokalbis apie aprangą, pritaikytą 

pavasario orams, remiantis vaikų 

patirtimi ir iliustracijomis. Ţodţių 

su minkštumo ţenklu prieš u ir ū 

stebėjimas, taisyklingas tarimas ir 

skaitymas. Garsų ir raidţių 

ţodţiuose skaičiavimas. Bandymas 

atsakyti į Juliuko klausimą, pateiktą 

skaitinyje „Kas pasiūs?“. Ţodţių su 

minkštumo ţenklu išskyrimas 

perskaitytame tekste ir nurašymas. 

Ilgio ir aukščio 

matavimas. 

 Pavasariškai 

pasipuošusių 

medelių 

atvaizdų 

darymas iš 

šakelių ir 

spalvotų 

medţiagos 

skiaučių. 

Susipaţinimas 

su lietuvių 

rateliu 

„Siūlai“. 

 

 
S2 23  

 

 
S2 23  

PS2 29 

M3 8   S2 23  Vadovas   
 

4. Daigeliai 

ant 

palangės 

  Darţelio ant palangės įrengimo 

etapų nurodymas pagal asmeninę 

patirtį, paveikslėlių seriją ir 

Vytautės Ţilinskaitės apsakymo 

„Svogūnėlis“ ištrauką. Įvairios 

pratybos ţodţių su minkštumo 

ţenklu rašybai ir taisyklingam 

skaitymui įtvirtinti. 

Ilgio ir aukščio 

matavimas. 

Atkarpa. 

   Pratimai, 

lavinantys 

šoklumą ir 

vikrumą. 

Ratelio 

„Siūlai“ 

ţaidimas. 

   
S2 24  

PS2 30–31 

DVD 15 filmas 

M3 9     Vadovas   

VI. Mūsų sparnuočiai 

1. Paukščių 

pasaulyje 

 Paukščių 

įvairovė, jų 

pavadinimai. 

Susipaţini-

mas su genių 

ir zylių bei 

kitų 

Pokalbis apie paukščių įvairovę. 

Dainelių apie paukščius pritaiky-

mas tinkamiems paveikslėliams. 

Garso g išskyrimas paukščių 

pavadinimuose. Susipaţinimas su 

raidėmis G g, remiantis ţodţiu 

genys. Mokymasis 

Skaičiai iki 10. 

Skaičių ašis. 

  Pasirinktos 

dainelės apie 

paukščius, pvz., 

„Tai raibumai 

genelio“, 

mokymasis. 

 



  paukščių 

gyvenimo 

būdais ir 

naudingu-

mu. Paukš-

čių globa 

ţiemą ir 

pavasarį. 

rašyti naujai paţintas raides bei 

jungti jas su kitomis raidėmis. 

Mokinių ţodyno turtinimas 

įvardijant paukščius. 

   Ritminio 

akompani-

mento pasi-

rinktam kūri-

nėliui kūrimas. 

Paukščių balsų 

pamėgdţioji-

mai. Paukščių 

atpaţinimas 

pagal jų 

balsus. 

 

  
S2 25–26 

PS2 33 

S2 25  

PS2 32  

M3 10–11 
  

S2 25  

Vadovas  

 

2. Genys – 

medţių 

gydytojas 

  Teksto „Genys“ turinio palyginimas 

su iliustracija. Paukščių pavadinimų 

ieškojimas skaitinyje. Bandymas 

atsakyti į tekste pateiktą klausimą. 

Atsakymo į klausimą rašymas. 

Skaičiavimas 

iki 10. Skaičių 

ašis.  

 Dirbančio 

genelio 

darymas 

pagal pateiktą 

nuotrauką. 

Darbo eigos 

aptarimas, jos 

etapų 

nusakymas. 

 Susipaţini-

mas su lietu-

vių rateliu 

„Garnys“. 

Ritmingas 

bėgimas, 

aplenkiant 

kliūtis. 

   
S2 26  

PS2 33  

M3 12  S2 26  

 

 Vadovas   

3. Ką 

ţinome 

apie zyles? 

  Mįslės apie zylę klausymas ir 

įminimas, jos gretinimas su 

iliustracija. Ţodţių su garsu z 

rinkimas, jų girdimoji ir regimoji 

analizė bei sintezė. Susipaţinimas 

su raidėmis Z z, remiantis ţodţiu 

zylė. Raidţių Z z rašymas ir 

jungimas su kitomis raidėmis. 

Greitakalbės apie mazgą  

Papildymas iki 

10. 

   Ratelio „Gar-

nys“ ţaidi-

mas. Ėjimas, 

imituojant 

įvairius 

paukščius, 

pvz., gandrą, 

antį, ţvirblį ir 

kt. 



   mokymasis atmintinai ir sakymas, 

kreipiant dėmesį į taisyklingą garso 

z tarimą. 

     

   
S2 27  

PS2 34  

M3 13     Vadovas  

4. Mes – 

paukštelių 

bičiuliai 

  Paukštelių bičiulių darbų ţiemą ir 

pavasarį palyginimas, remiantis 

vadovėlyje pateiktu tekstu. 

Pavadinimo skaitiniui kūrimas. 

Raidţių Z z bei ţodţių su šiomis 

raidėmis rašymas. Pratybos raidţių 

Ž ž ir Z z bei šiomis raidėmis 

ţymimų garsų skyrimui. 

Patikrinimas. 

Jau moku. 

Paukštelių 

globojimo 

ţiemą ir 

pavasarį 

pavaizdavi-

mas pieši-

niuose. 

Metų lai-

kams būdin-

gų elementų 

vaizdavimas 

dailės 

darbelyje. 

  Pratimai, 

lavinantys 

jėgą: lipimas 

gimnastikos 

sienele 

aukštyn, 

ţemyn, į 

šoną, įstriţai, 

kybojimas 

ant tiesių 

rankų. 

   
S2 28  

PS2 35–36  

M3 14–15 S2 28   

PS2 36  

   

VII. Mūsų pramogos 

1. Cirkas, 

cirkas 

atvaţiavo! 

Įvairūs 

laisvalai-

kio leidi-

mo būdai. 

Kas bū-

dinga te-

atrui, o 

kas cirkui? 

Televizijos 

reikšmė, 

laidų  

 Laisvi vaikų pasakojimai apie 

pobūvius cirke, ten matytas 

įdomybes. Savo įspūdţių 

gretinimas su eilėraščio apie cirką 

turiniu. Ţodţių su garsu c 

išskyrimas eilėraščio tekste, jų 

garsinė analizė. Susipaţinimas su 

raidėmis C c, remiantis ţodţiu 

cirkas. Raidţių C c bei ţodţių ir 

skiemenų su šiomis raidėmis 

rašymas. Mokinių ţodyno turtini- 

Sudėtis ir 

atimtis iki 10. 

   Paprasti 

akrobatikos 

pratimai, 

pvz., tiltelis 

iš padėties 

gulint, ţvakė 

ir kt. 



 pasirin-

kimas, 

televizijos 

ţiūrėjimo 

taisyklės. 

 mas su cirku susijusiais ţodţiais.      

 
S2 29–31   

 

 
S2 29  

PS2 37  

M3 16  
    

2. Einame į 

teatrą 

  Apsilankymų teatre prisiminimas. 

Cukrinės avelės nuotykio 

pasakojimas, perskaičius tekstą 

„Teatre“. Sakinių sudarymas su 

ţodţiais, susijusiais su teatru. 

Ţodţių iš pabirusių raidţių bei 

sakinio iš pabirusių ţodţių 

sudarymas ir rašymas. Skaičiuotės 

su raidėmis c mokymasis 

atmintinai. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 10. 

Pinigų 

skaičiavimas. 

Piešinys 

„Cirke“ 

arba 

„Teatre“. 

Cirkui arba 

teatrui 

būdingų 

elementų 

pavaizdavi-

mas. 

  Ţaidimas 

„Avinėliai“. 

Vikrumą ir 

ištvermę 

lavinantys 

pratimai. 

   
S2 30  

PS2 38  

M3 17    Vadovas  

3. Ţiūrime 

televizijos 

laidas 

 Aktyviojo ir 

pasyviojo 

poilsio 

taisyklių 

pakartoji-

mas. Kaip 

tapti 

čempionu? 

Organizmo 

grūdinimo 

reikšmė. 

Pokalbis apie televizijos laidų 

ţiūrėjimą, savo įspūdţių 

palyginimas su eilėraštuko apie 

televiziją turiniu bei iliustracijomis. 

Ţodţių su garsu č išskyrimas kalbos 

sraute bei eilėraščio tekste. 

Susipaţinimas su raidėmis Č č, 

remiantis ţodţiu česnakas. Naujai 

paţintų raidţių bei jų junginių 

rašymas. Garsų ir raidţių ţodţiuose 

skaičiavimas. 

Lyginiai ir 

nelyginiai 

skaičiai. 

  Susipaţinimas 

su lietuvių 

rateliu 

„Čiūţina lapė“. 

Ratelio ţodţių 

ir melodijos 

mokymasis. 

 

  
S2 31–32 

PS2 40  

S2 31  

PS2 39 

M3 18–19   Vadovas  
 



4. O gal 

tapti 

čempionu? 

  Mokinių pasakojimai apie jiems 

ţinomus čempionus. Teksto 

„Čempionas“ veikėjo elgesio 

įvertinimas. Ţodţių su raidėmis Č č 

ieškojimas perskaitytame tekste. 

Pratybos naujai paţintoms raidėms 

įtvirtinti ir taisyklingai tarti šiomis 

raidėmis ţymimus ţodţius. 

    Organizmo 

grūdinimo 

taisyklių 

pakartojimas. 

Ratelio 

„Čiūţina 

lapė“ 

ţaidimas.  

   
S2 32   

PS2 40  

    
Vadovas   

VIII. Mokausi švęsti 

1. Melų 

diena 

  Laisvi mokinių pasakojimai apie 

Melų dienos papročius bei 

melavimo pasekmes. Mokytojo 

skaitomo Martyno Vainilaičio 

eilėraščio „Pupa“ klausymas, 

paveikslėlių serijos pagal skaitytą 

kūrinį sudarymas. Melagėlio elge-

sio įvertinimas. Patarlės, pamokan-

čios melagėlį, sudarymas iš pabiru-

sių ţodţių ir nurašymas. Teisingų ir 

neteisingų sakinių išskyrimas. 

   Susipaţinimas 

su lietuvių 

dainele „Tindi 

rindi riuška“. 

Dainelės 

turinio 

vaizdavimas 

judesiais. 

Ţaidimas 

„Naujiena“. 

Pratimai, 

lavinantys 

ištvermę ir 

pastabumą. 

   
S2 33   

PS2 41  

   
Vadovas  Vadovas  

2. Verbų 

sekmadie-

nis 

Verbų 

sekmadie-

nio ir 

Velykų 

papročiai. 

Pasiskirs-

tymas  

 

 Mokinių pasakojimai apie Verbų 

sekmadienio papročius, remiantis 

asmenine patirtimi ir dalykiniu 

tekstu „Verbos“. Mokinių ţodyno 

turtinimas su šia švente susijusiais 

ţodţiais. Verbų sekmadienio 

linkėjimų skaitymas, nurašymas,  

Sudėtis iki 10. 

Dėmenų 

keitimas 

vietomis. 

 Tradicinių 

mūsų kraštui 

būdingų 

verbų 

apţvalga. 

Mokymasis 

surišti verbą. 

Susipaţinimas 

su lietuvių 

dainele „Šoks 

tėvelis 

suktinį“. 

Dainelės 

ţodţių ir  

 



 pareigo-

mis šei-

moje. 

Kaip pa-

dedame 

tėvams 

ruoštis 

šventėms? 

 skiemenavimas ir mokymasis 

atmintinai. Savų verbų linkėjimų 

kūrimas. 

   melodijos 

mokymasis. 

 

 
S2 34–37   

PS2 42–44  

 
S2 34   

PS2 42  

M3 20–21  PS2 42  Vadovas  
 

3. Velykos 

– pavasario 

šventė 

 Gamtos 

pakitimai 

pavasarį. 

Paukščių 

vystymosi 

ciklas.  

Mįslės apie gavėnią ir Velykas 

skaitymas, įminimas ir nurašymas. 

Vytės Nemunėlio eilėraščio 

„Velykos“ temos nusakymas. 

Kūrinio mokymasis atmintinai ir 

deklamavimas. Švenčių pavadinimų 

rašymas. 

Sudėtis iki 10. 

Dėmenų 

keitimas 

vietomis.  

Įvairiomis 

technikomis 

margintų 

margučių 

stebėjimas. 

Bandymas 

marginti 

margučius 

laisvai pasi-

rinkta tech-

nika (floma-

steriais, 

spalvotu 

popieriumi, 

lipdukais ir 

pan.). 

  Ratelio 

„Šeimynėlė“ 

prisiminimas.  

Ritmingi  

plojimai ir 

trepsėjimai. 

  
S2 35  

 

S2 35  

PS2 43  

M3 22     Vadovas   

4. 

Ruošiamės 

Velykoms 

  Mokinių pasakojimai apie 

pasiruošimą Velykų šventėms, 

teisingų sakinių paţymėjimas 

pateiktame sąraše. Kiškio 

Gudruolio nuotykio pasakojimas  

Sudėtis ir 

atimtis iki 10. 

Teksto 

uţdavinių 

sprendimas. 

 Pasirinkto 

velykinio 

papuošalo 

atlikimas 

pagal  

 Ratelio 

„Šeimynėlė“ 

kartojimas. 

Taisyklingos 

kūno  



   pagal paveikslėlių seriją, Velykės ir 

zuikio poelgių įvertinimas. Patarlių 

iš pabirusių ţodţių sudarymas ir 

nurašymas. 

  nuotraukose 

pateiktus 

pavyzdţius 

arba savus 

sumanymus. 

 laikysenos 

ugdymas 

muzikinių 

ţaidimų 

metu. 

   
S2 36  

PS2 44  

M3 23  PS2 44–45 

Vadovas  

 Vadovas  

5. Velykų 

papročiai 

  Velykinių papročių atpaţinimas 

paveikslėliuose. Lalauninkų 

oracijos mokymasis atmintinai ir 

deklamavimas. Velykinių 

sveikinimų rašymas. Didţioji raidė 

sveikinimų kreipiniuose ir švenčių 

pavadinimuose. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 10. 

Teksto 

uţdavinių 

sprendimas. 

   Tradiciniai 

velykiniai 

vaikų 

ţaidimai. 

Margučių 

ridenimo 

varţybų 

surengimas, 

naudojant 

stalo teniso 

kamuoliukus.  

   
S2 37  

PS2 45  

M3 24–25 
    

IX. Mūsų gimtinė 

1. Vietovė, 

kurioje 

gyvenu 

Gimtojo 

kaimo 

arba mies-

to pavadi-

nimas, pa-

dėtis, ad-

resas. 

Gyve-

namosios 

vietovės 

įdomios  

 Pasakojimai savo gimtosios 

vietovės tema. Dvibalsio ai 

išskyrimas mūsų krašto vietovių 

pavadinimuose. Eilėraštuko apie 

dvibalsį ai klausymas, šio dvibalsio 

uţrašymo raidėmis aptarimas. 

Tomo pasakojimo apie gimtąją 

vietovę skaitymas, klausimų 

perskaitytam tekstui sudarymas. 

Ţodţių su dvibalsiu ai sudarymas iš 

pabirusių skiemenų ir rašymas. 

Skaičius 11. 

Pinigų 

skaičiavimas. 

   Pratimai su 

gimnastikos 

suoleliu: 

ropojimas, 

šliauţimas, 

pasitraukiant 

rankomis. 

Ţaidimas 

„Šarka“. 



 vietos. 

Kaimyni-

nės vie-

tovės. 

Transporto 

priemonės 

mūsų 

vietovėje. 

       

 
S2 38–39 

 
S2 38   

PS2 46 

M3 26–27    Vadovas  

2. 

Keliaujame 

 Mūsų 

apylinkei 

būdingas 

gamtovaiz-

dis. Gra-

ţiausi mūsų 

krašto 

gamtos 

kampeliai. 

Laisvi mokinių pasakojimai apie 

keliones ir jų metu patirtus 

įspūdţius. Dvibalsio au išskyrimas 

transporto priemonių 

pavadinimuose. Eilėraštuko apie 

dvibalsį au skaitymas, šio dvibalsio 

uţrašymo raidėmis aptarimas. 

Teksto „Keliautojas“ skaitymas, 

savo kelionių palyginimas su Tomo 

išvykomis. Ţodţių su dvibalsiu au 

sudarymas iš pateiktų skiemenų ir 

rašymas. 

Skaičius 12.  „Mūsų krašto 

gamtovaizdis“ 

– reljefo iš 

plastilino 

atlikimas, 

panaudojant 

gamtines 

medţiagas, 

pvz., 

akmenukus, 

šakeles, 

konkorėţius, 

spyglius ir kt. 

 Ţaidimas 

„Traukinys“. 

Bėgimas 

keturiomis: 

tiesiai, 

apsisukant, 

kairėn, 

dešinėn. 

  
PS2 46 S2 39  

PS2 47–48 

M3 28–29   PS2 46  Vadovas   

3. 

Vykstame į 

muziejų 

  Pobūvio muziejuje įspūdţių pasakoji-

mas arba filmo „Muziejuje“ ţiūrėji-

mas ir aptarimas. Dvibalsio ie išskyri-

mas muziejuje matytų daiktų pavadini-

muose, paţinto dvibalsio uţrašymas 

raidėmis. Pasakojimo apie senus laikus 

kūrimas pagal perskaitytą tekstą „Mu-

ziejuje“. Ţodţių su dvibalsiu ie rašymas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 12. 

  Susipaţinimas 

su lietuvių dai-

nele „Pasėjau 

linelius“. Rit-

minio akompa-

nimento daine-

lei kūrimas. 

 



   
S2 40 

PS2 49  

DVD 8 filmas 

M3 30–31   Vadovas 
 

4. 

Ekskursija 

po mūsų 

kraštą 

  Mokytojo pasakojimo apie mūsų 

krašto įdomias vietas klausymas, 

nuotraukų ir albumų ţiūrėjimas, 

kelionių po mūsų kraštą 

prisiminimas. Susipaţinimas su 

dvibalsiu uo ir jo uţrašymu 

raidėmis. Garsų ir raidţių ţodţiuose 

su dvibalsiu uo skaičiavimas. 

Teksto „Ekskursija“ skaitymas. 

Atskirų teksto dalių pritaikymas 

pateiktoms nuotraukoms. Ţodţių su 

dvibalsiu uo sudarymas ir rašymas. 

Laikrodis ir 

valandos. 

„Įdomiausia 

ekskursija“ – 

pasirinktos 

ekskursijos 

įdomybių ir 

įspūdţių 

pavaizdavi-

mas dailės 

darbelyje. 

  Ţaidimų 

„Traukinys“ 

ir „Šarka“ 

kartojimas. 

   
S2 41 

PS2 50–51 

M3 32–33     Vadovas  

X. Saugokime sveikatą 

1. Kaip 

saugoti 

sveikatą? 

 Sveikatą 

stiprinantys 

ir ţalojantys 

veiksniai. 

Sveiko 

gyvenimo 

būdo 

taisyklės. 

Ilgesni mokinių pasakojimai apie 

sveiką gyvenimo būdą pagal 

asmeninę patirtį, dalykinį filmą ir 

paveikslėlius. Susipaţinimas su 

dvibalsiu ei ir jo uţrašymu 

raidėmis. Ţodţių su dvibalsiu ei 

ieškojimas tekste „Saugok 

sveikatą“. Tinkamos pabaigos 

sakiniui parinkimas, sudaryto 

posakio nurašymas. 

Mėnesiai. 

Mėnesių 

pavadinimai. 

 Plakato, ragi-

nančio sau-

goti sveikatą 

arba populia-

rinančio svei-

ką gyvenimo 

būdą, kūrimas 

ir atlikimas 

pagal savus 

sumanymus. 

 Įvairūs 

pratimai ir 

ţaidimai 

gryname ore. 

  
S2 42  

PS2 52–53  

S2 42  

PS2 52–53 

DVD 4 filmas 

M3 34–35   S2 42 

 

  



2. Švara – 

sveikata 

  Mokinių atsakymai į klausimą: 

„Kaip rūpintis švara?“ pagal 

asmeninę patirtį ir paveikslėlį. 

Dvibalsio ui išskyrimas švarai 

palaikyti reikalingų priemonių 

pavadinimuose. Susipaţinimas su 

dvibalsiu ui. Teksto „Muilas“ 

skaitymas, kreipiant dėmesį į 

taisyklingą dvibalsių tarimą. Ţodţių 

su dvibalsiu ui išskyrimas ir 

rašymas. 

Skaičius 13. 

Ilgių 

matavimas. 

Grafos. 

Muilo 

burbulų 

piešimas 

vandeni-

niais daţais. 

Tos pačios 

spalvos 

kelių 

atspalvių 

naudojimas. 

  Lipimas 

nuoţulniu 

gimnastikos 

suoleliu 

perlipant ant 

sienelės, 

lipimas 

kairėn, 

dešinėn, 

pristatomuoju 

ţingsniu. 

   
S2 43 

PS2 54 

M3 36–37 S2 43 

PS2 54 

   

3. Dantukai 

sveiki – 

vaikučiai 

linksmi 

  Ilgesni mokinių pasakojimai apie 

rūpinimąsi dantukais, remiantis 

asmenine patirtimi ir filmuku. 

Meilutės poelgių įvertinimas, 

perskaičius tekstą „Meilutė gydo 

dantis“. Pamokymų mergaitei 

išreiškimas liepiamaisiais sakiniais. 

Ţodţių su dvibalsiais sudarymas ir 

rašymas. 

Skaičius 14. 

Pinigų 

skaičiavimas. 

   Kybojimas 

ant 

gimnastikos 

sienelės. 

   
S2 44  

PS2 55–56  

DVD 9 filmas 

M3 38–39 
    

4. Ne tik 

balandis – 

švaros 

mėnuo 

Visuomeni-

nės pro-

gramos ir 

akcijos, 

skatinan-

čios svei-

ką gyveni-

mo būdą.  

 Pokalbis apie švarą ir higieną bei 

mokykloje rengiamus švaros kon-

kursus. Prano Mašioto apsakymėlio 

„Vincukas ir katinėlis“ veikėjų 

poelgių palyginimas ir įvertinimas. 

Kūrinėlio skaitymas vaidmenimis. 

Pratybos dvibalsių ei ir ie skyrimui 

ir taisyklingam rašymui. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 14. 

Skaičių 

lyginimas. 

Atkarpų 

matavimas. 

 Skulptūrėlės 

iš muilo 

atlikimas 

pagal savus 

sumanymus. 

Skulptūrai 

būdingi 

bruoţai. 

Susipaţinimas 

su lietuvių 

rateliu 

„Katinas“. 

Kūrinėlio 

ţodţių ir 

melodijos 

mokymasis.  

 



 Švara ir 

sveikatos 

tausojimas 

– visų pa-

reiga. 

Sveikata  

– didţiau-

sias turtas. 

     Muzikinio 

kūrinio 

tempas. 

Reagavimas į 

kūrinio tempo 

pakitimus. 

 

 
PS2 57–58 

 
S2 45  

PS2 57  

M3 40–41   S2 45  Vadovas  
 

5. Batų ir 

drabuţių 

švara 

  Vaikų pasakojimai apie rūpinimąsi 

aprangos ir batų švara pagal 

eilėraštį „Pats valysiu batukus“. 

Kūrinėlyje kalbančio asmens 

įvardijimas, jo elgesio įvertinimas. 

Eilėraštuko mokymasis atmintinai 

ir deklamavimas, kreipiant dėmesį į 

tinkamą sakinių intonavimą. Ţodţių 

nurašymas prie tinkamų dvibalsių. 

    Ratelio 

„Katinas“ 

ţaidimas. 

Pratimai 

ištvermei ir 

vikrumui 

lavinti. 

   
S2 46  

PS2 58  

    
Vadovas  

XI. Mokomės mylėti Tėvynę 

1. Mes 

esame 

dzūkai 

Kas 

būdinga 

dzūkams?  

Kuo garsi 

Dzūkija? 

Mes 

esame 

dzūkai... 

 Mokytojo pasakojimo apie Dzūkiją 

ir dzūkus klausymas, teminės 

parodėlės lankymas. Garso dz 

išskyrimas kalbos sraute, jo 

ţymėjimas raidėmis. Klausimų ir 

atsakymų tekstui „Dzūkai“ 

sudarymas. Sakinio nurašymas, 

raidţių, ţyminčių garsą dz, 

paryškinimas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 14.  

Skaičių ašis. 

  Mokytojo atlie-

kamos dzūkų 

dainos „Pasvar-

cyk, antela“ ar-

ba dzūkiškų dai-

nų įrašų klau-

symas. Daine-

lių imitavimas 

judesiais. 

Susipaţinimas  

 



 
 

 
  

  su mūsų krašto 

rateliu 

„Šokinėkit, 

berniukai“. 

 

 
S2 47–48 

PS2 59  

 
S2 47   

PS2 59  

M3 42–43 
  

Vadovas 
 

2. Kuo 

garsi 

Dzūkija? 

  Pokalbis apie audėjos darbo 

ypatumus, apţiūrėjus filmą „Pas 

audėją“. Ţodţių su garsu dž 

girdimoji ir regimoji analizė bei 

sintezė. Garso dž uţrašymo 

raidėmis aptarimas. Atsakymas į 

klausimus, susijusius su teksto 

„Audėja“ turiniu. Ţodţių su dž ir dz 

išrašymas iš perskaityto teksto. 

Garsų ir raidţių ţodţiuose 

skaičiavimas. 

Skaičius 15. 

Ilgių 

matavimas. 

 Mokymasis 

„austi“ 

popierinę 

juostą. 

 Ištvermę 

lavinantys 

pratimai: 

šuoliukai su 

šokykle ant 

abiejų kojų 

vietoje ir 

judant 

pirmyn. 

Ratelio 

„Šokinėkit, 

berniukai“ 

kartojimas. 

   
S2 48  

PS2 60 

DVD 2 filmas  

M3 44–45   S2 48   
 

Vadovas 

3. Mūsų 

tėvynė – 

Lietuva 

  Lietuvos tautinės atributikos 

aptarimas. Garso h išskyrimas 

kalbos sraute. Susipaţinimas su 

raidėmis H h, remiantis ţodţiu 

herbas. Mokymasis rašyti naujai 

paţintas raides bei jungti jas su 

kitomis raidėmis. 

Skaičius 16. 

Pinigų 

skaičiavimas. 

  Lietuvos 

himno įrašo 

klausymas. 

Mokymasis 

giedoti 

„Tautišką 

giesmę“. 

Lietuvos 

himno ţodţių 

prasmės 

aiškinimas. 

Koordinaciją 

lavinantys 

pratimai: ka-

muoliuko 

metimas aukš-

tyn ir jo suga-

vimas, prieš 

tai suplojus 

rankomis, 

apsisukus ar 

pritūpus. 



   
S2 49  

PS2 61  

M3 46–47   S2 49  
 

4. Lietuvos 

valstybiniai 

simboliai 

Lietuvos 

tautinė 

atributika 

ir pagarba 

jai.  

Pasidi-

dţiavimas 

savo 

tėvyne. 

Kiekvieno 

lietuvio 

pareiga – 

išgarsinti 

Lietuvos 

vardą. 

 Bandymas atsakyti į klausimą: 

„Kodėl brangi mums Lietuva?“. 

Teksto „Kas brangiausia?“ 

pamokomojo pobūdţio nusakymas. 

Sakinių apie Lietuvos herbą ir  

vėliavą papildymas tinkamais 

ţodţiais. Pratybos raidėms H h 

įtvirtinti. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 16. 

Piešinių 

apie Lietuvą 

konkurso 

surengimas. 

  Pratimai prie 

gimnastikos 

sienelės ir 

suoliuko. 

 
S2 50 

PS2 63  

 
S2 50  

PS2 62–63 

Vadovas (DVD Vasario 16-osios 

programa) 

M3 48–49 S2 50  
   

5. Lietuva – 

dainų šalis 

  Pokalbis apie ţinomus mūsų krašto 

ir Lietuvos chorus. Garso ch 

išskyrimas, klausant eilėraščio 

„Choras“. Ţodţių su garsu ch 

girdimoji ir regimoji analizė bei 

sintezė, šio garso ţymėjimo 

raidėmis aptarimas. Ţodţių su garsu 

ch nurašymas. 

    Bendrieji 

pratimai 

poromis. 

Susipaţini-

mas su 

lietuvių 

rateliu „Gėlės 

ţydi“. 

   
S2 51  

PS2 64  

    
Lietuvių 

liaudies 

rateliai 



6. 

Mokomės 

dainų apie 

Lietuvą 

 Lietuva – 

miškų, 

eţerų ir 

upių šalis. 

Mokinių pasakojimai apie saviveik-

linį darbą ir dalyvavimą mokyklos 

veikloje. Savo patirties palyginimas 

su teksto „Mokyklos choras“ 

turiniu. Sakinio iš pabirusių ţodţių 

sudarymas ir rašymas. Pratybos 

garsų ch, k ir h skyrimui klausa bei 

jų taisyklingam uţrašymui. Garsų ir 

raidţių ţodţiuose skaičiavimas. 

Skaičius 17. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 17. 

Skaičių 

lyginimas. 

  Kokių 

taisyklių reikia 

laikytis 

dainuojant? 

Lietuvių 

dainos „Uţ 

ţalių miškelių“ 

mokymasis.  

 

   
S2 52   

PS2 65  

M3 50–51 
  

S2 52  

Vadovas 

 

 

7. Kuo 

garsi 

Lietuva? 

  Garso f išskyrimas kalbos sraute, 

ţodţių su šiuo garsu girdimoji ir 

regimoji analizė bei sintezė. 

Susipaţinimas su raidėmis F f, 

remiantis ţodţiu fabrikas. Naujai 

paţintų raidţių rašymas ir jungimas 

su kitomis raidėmis. Bandymas 

atsakyti į tekste pateiktą klausimą 

„Kuo garsi Lietuva?“ 

Skaičius 18.   Filmo juostos 

apie Lietuvą 

kūrimas ir 

atlikimas, 

naudojant 

laisvai 

pasirinktas 

medţiagas – 

kolektyvinis 

darbas. 

 Pratimai, 

lavinantys 

vikrumą, 

pvz., bėgimas 

keičiant judė-

jimo formą: 

atbulomis, 

sukantis ap-

linkui, šonu 

pristatomuoju 

ţingsniu ir 

pan. 

   
S2 53 

PS2 66  

M3 52–53  
    

8. Kuo aš 

išgarsinsiu 

savo 

Tėvynę? 

 Lietuvos 

gyvūnai ir 

augalai.  

Patarimo Feliksui išsakymas, tyliai 

perskaičius skaitinį „Fermeris“. 

Teksto skaitymas vaidmenimis. 

Pratybos raidėms F f įtvirtinti. 

Mokinių ţodyno turtinimas 

Lietuvoje gyvenančių ir egzotinių 

gyvūnų pavadinimais. 

Sudėtis iki 18. 

Matematiniai 

medeliai. Ilgių 

matavimas. 

Piešinys 

„Kuo aš 

išgarsinsiu 

Lietuvos 

vardą?“ 

  Kamuolio 

mėtymas ir 

gaudymas 

poromis. 



   
S2 54   

PS2 66–67  

M3 54–55  PS2 68 
   

9. 

Didţiausia 

dovana 

  Pokalbis apie lietuvių kalbos groţį 

ir skambumą, remiantis Anzelmo 

Matučio eilėraščiu „Skambioji 

kalba“. Kūrinio mokymasis 

atmintinai ir deklamavimas. 

Graţiausių lietuviškų ţodţių sąrašo 

sudarymas ir rašymas. 

Sudėtis iki 18.   Lietuvos 

ţemėlapio 

atlikimas, 

panaudojant 

laisvai 

pasirinktas 

medţiagas  

(techninį 

popierių, 

spalvotą 

popierių, 

medţiagos 

skiautes ir 

pan.). 

 Labiausiai 

patikusių 

ţaidimų ir 

ratelių 

prisiminimas. 

   
S2 55  

PS2 69  

M3 56–57  
    

XII. Mūsų valstybė 

1. Mes 

gyvename 

Lenkijoje 

Valstybi-

niai 

simboliai, 

jų svarba. 

Pagarba 

valstybi-

niams 

simbo-

liams. 

Bendra 

paţintis su 

Lenkijos 

ţemėlapiu.  

 Ilgesni mokinių pasakojimai apie 

Lenkiją ir Varšuvą, remiantis 

albumais, nuotraukomis, ţemėlapiu 

ir dalykiniu tekstu „Lenkija“. 

Lenkijos herbo ir vėliavos 

aprašymas ţodţiu. Sakinių 

papildymas tinkamais ţodţiais ir 

rašymas. Valstybių, miestų ir upių 

pavadinimų rašymas. 

Skaičius 19. 

Pinigų 

skaičiavimas.  

   Ėjimas ir 

ropojimas 

perţengiant 

įvairias 

kliūtis. 

Estafetės 

šliauţiant 

gimnastikos 

suoleliu. 



 Varšuva –

Lenkijos 

sostinė. Lie-

tuva ir 

Lenkija – 

Europos 

Sąjungos 

valstybės. 

 
  

    

 
S2 56–57 

PS2 70–71 

 
S2 56 

PS2 70–71 

M3 58–59 
    

2. Mes – 

Europos 

Sąjungoje 

  Europos Sąjungai priklausančių 

šalių vėliavų ir herbų parodėlės 

lankymas, mokytojo pasakojimo 

apie Europos Sąjungą klausymas. 

ES valstybių pavadinimų 

skaitymas. Europos Sąjungos 

vėliavos aprašymas ţodţiu. 

Dailyraščio pratimai. Valstybių 

pavadinimų rašybos kartojimas.  

Pinigų 

skaičiavimas. 

Euras. Teksto 

uţdavinių 

sprendimas. 

 Pasirinktos 

Europos Sąjun-

gos valstybės 

vėliavos 

darymas iš 

spalvoto 

popieriaus ir 

šiaudelio arba 

pagaliuko. 

Lietuvos, Lenki-

jos ir Europos 

Sąjungos himnų 

klausymas. Di-

namika muziko-

je. Išklausytų kū-

rinių dinamikos 

apibūdinimas ir 

palyginimas. 

 

   
S2 57  

PS2 72  

M3 60–61 
    

XIII. Aš ir pasaulis 

1. Mūsų 

planeta 

Ţemė 

 Pagrindinės 

ţinios apie 

Saulę, Ţemę 

ir Mėnulį. 

Ţemę 

ţalojantys 

veiksniai. 

Kosminiai 

skrydţiai ir  

Sakmės „Saulė, Mėnulis ir Ţemė“ 

skaitymas, jos turinio palyginimas 

su dalykiniu tekstu. Sakmės turinio 

atpasakojimas. Teisėjo Perkūno 

sprendimo nurašymas, paţymint 

nosines raides. Ţodţių, atsakančių į 

klausimą ką?, rašymas.  

Skaičius 20. 

Skaitvardţių 

rašymas. 

Simetrijos ašis. 

Iliustracijos 

sakmei 

„Saulė, 

Mėnulis ir 

Ţemė“ 

piešimas. 

Literatūros 

kūrinių 

turinio  

„Saulutė“.  

Kompozicija 

iš spalvoto 

popieriaus 

iškirptų ran-

kų – kolekty-

vinis darbas. 

 Ţaidimo 

„Keturi 

gaivalai“ 

prisiminimas. 

Įvairiems 

gyvūnams 

būdingų 

bruoţų 

pavaizdavi- 



  kosmonau-

tai. Kaip 

elgtis 

stichinių 

nelaimių 

metu? 

  pavaizda-

vimas dailės 

darbelyje. 

  mas 

judesiais, 

garsais ir kt. 

  
S2 58 

PS2 73–76 

S2 58   

PS2 73  

M3 62–63 S2 58  

 

PS2 73  Vadovas   

2. Mano 

pėdsakas  

Ţemėje 

  Pokalbis apie Ţemę ţalojančius 

veiksnius bei mūsų planetos  

apsaugos prasmingumą. Teksto 

„Saugokime Ţemę!“ skaitymas 

vaidmenimis, Ekoliuko ir vaikų po-

kalbio pratęsimas. Sakinių apie sa-

vo pėdsaką Ţemėje sudarymas ir ra-

šymas. Taisyklingos rašybos įgūdţių 

įtvirtinimas, rašant savus tekstus. 

Skaičiai iki 20. 

Dešimtys ir  

vienetai. 

Piešinys 

„Mano  

pėdsakas 

Ţemėje“. 

  Grumtynės 

poromis,  

remiantis 

delnais. 

   
S2 59  

PS2 74–75  

M3 64–65  PS2 75  
   

3. 

Keliaujame 

į kosmosą 

  Laisvi mokinių pasakojimai apie 

kosminius skrydţius pagal matytus 

filmus ir kitus šaltinius. Paveikslė-

lių ir nuotraukų su Mėnulio 

gamtovaizdţiu palyginimas su 

Justino Marcinkevičiaus eilėraščio 

„Sapnas“ turiniu. Eilėraščio 

ištraukos, tinkančios iliustracijai, 

nurašymas, paryškinant nosines 

raides. Ţodţių, atsakančių į 

klausimą ko daug?, rašyba. 

Papildymas iki 

20. 

 Raketos iš 

atliekų dary-

mas pagal sa-

vus sumany-

mus. Įvairūs 

medţiagų jun-

gimo būdai, 

pvz.: susegi-

mas, klijavi-

mas, surišimas, 

susiuvimas. 

 Ţaidimo 

„Kas 

skraido?“ 

prisiminimas. 

Gaudynės ir 

lenktynės 

lauke. 

   
S2 60  

PS2 76  

M3 66–67    S2 60 

  

 Vadovas  



XIV. Knyga – geriausias draugas 

1. Mano 

knygelės 

Raštingu-

mo ir 

savilavos 

reikšmė. 

Informaci-

jos 

ieškojimo 

būdai. 

 Pokalbis apie vaikų mėgstamiausias 

knygeles. Juozo Erlicko eilėraščio 

„Juodosios avelės“ temos nusaky-

mas. Kūrinyje įterptos mįslės nuro-

dymas ir perrašymas, kreipiant dė-

mesį į taisyklingą raidţių rašymą ir 

jungimą. Eilėraščio mokymasis 

atmintinai ir deklamavimas. 

Sakinio sudarymas pagal pateiktą 

kodą ir rašymas. 

   Melodijos 

eilėraščiui 

„Juodosios 

avelės“ 

kūrimas. 

Sukurtos 

dainelės 

dainavimas.  

Melodijos 

atlikimas 

įvairia 

dinamika ir 

tempu. Kūrinio 

turinio 

vaizdavimas 

judesiais. 

 

   
S2 61   

PS2 77 

   
S2 61   

 

2. Abėcėlė   Lietuvių kalbos raidyno aptarimas. 

Abėcėlės raidţių pavadinimai. 

Vaikams skirtų ţodynų, ţinynų ir 

enciklopedijų apţvalga, stebėjimas, 

kokia tvarka surašyti ţodţiai. 

Ţodţių sąrašų sudarymas abėcėlės 

tvarka. Vaikiškos literatūros įrašų 

klausymas, labiausiai patikusio 

kūrinio rinkimas. 

Skysčių 

matavimas. 

Litrai. 

Inicialų 

pasakų kny-

gose ir įvai-

rių šriftų 

rūšių stebė-

jimas. De-

koratyvinės 

raidės pie-

šimas arba 

pasirinko 

ţodţio uţra-

šymas de-

koratyvinė-

mis raidėmis. 

  Lankstumą 

lavinantys 

pratimai. 

Raidės ar 

skaičiaus 

vaizdavimas 

kūnu. 



   
S2 62  

PS2 78–79  

DVD 10, 12, 13, 14 filmai 

M3 68–69   
   

3. 

Tausokime 

knygas 

  Ilgesni mokinių pasisakymai apie 

knygų tausojimą, išklausius 

mokytojo skaitomą K. Maruko 

apsakymėlį „Kaip varnas skaitė“. 

Kūrinio veikėjų elgesio įvertinimas. 

Knygelės prašymų skaitymas ir 

aptarimas. Mįslės apie knygą  

nurašymas, ţodţių sakiniuose 

skaičiavimas. 

  Knygos 

juostelės 

darymas ir 

papuošimas. 

Knygos 

ţymeklio 

reikšmė. 

 Ėjimas 

pakaitomis su 

lėtu bėgimu, 

įveikiant 

įvairias 

kliūtis. 

   
S2 63 

PS2 80–81  

  
PS2 80  

  

XV. Skambėk, pavasarėli! 

1. Visur 

pavasaris 

  Pavasarinių gamtos pakitimų 

nurodymas Martyno Vainilaičio 

eilėraštyje „Parvaţiavo Saulė“. 

Kūrinio mokymasis atmintinai ir 

deklamavimas. Su pavasariu 

susijusių ţodţių rinkimas ir 

rašymas. Pasakos apie Saulę 

Karalienę kūrimas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 20. 

Piešinys 

„Saulė 

Karalienė“. 

Vaivorykš-

tės spalvos. 

  Akrobatika: 

susirietimai 

(stovint, tu-

pint, gulint), 

persiritimai 

ant nugaros 

kairėn, 

dešinėn. 

   
S2 64   

PS2 82  

M3 70–71  S2 64  

PS2 82  

   

2. Pavasaris 

miške 

 Pasivaikščio-

jimas po 

mišką, gi-

rios medţių, 

krūmų ir ţo-  

Ekskursijos metu stebėtos miško 

išvaizdos gretinimas su skaitinio 

„Miškas pavasarį“ turiniu. Mokinių 

ţodyno turtinimas pavasarį 

ţydinčių gėlių pavadinimais – gėlių  

  Popierinių 

gėlių 

stebėjimas, jų 

atlikimo būdų 

aptarimas.  

Dainelės 

„Tindi rindi 

riuška“ 

prisiminimas. 

Kūrinėlio  

 



  linių augalų 

bei gyvūnų 

stebėjimas. 

Pavasarį ţy-

dinčios gė-

lės, jų ap-

sauga. 

Pavasario 

darbai. 

kryţiaţodţio sprendimas. Sakinio 

apie gėles papildymas ir rašymas iš 

atminties. 

  Pasirinktos 

popierinės 

gėlės 

darymas. 

dainavimas 

įvairiai –

keičiant 

atlikimo 

dinamiką ir 

tempą. 

 

  
S2 65 

PS2 83–85 

S2 65   

PS2 83 

  
S2 65   Vadovas  

 

3. Ką 

ţinome 

apie bites? 

  Pokalbis apie išgyventus ir girdėtus 

nuotykius su bitėmis, ţinių apie 

šiuos vabzdţius ieškojimas „Vaikų 

enciklopedijoje“. Vaizdelio „Bitelės 

ir ţiedai“ vaidinimas ir pratęsimas. 

Sakinių uţbaigimas tinkamais 

ţodţiais. Dvibalsių ie ir uo 

skyrimas klausa, ţodţių su šiais 

garsais rašymas. 

Patikrinimas. 

Jau moku. 

   Šuoliai per 

virvutę, 

įsibėgėjus  

3–5 ţings-

nius. 

   
S2 66  

PS2 84  

M3 72–73 
    

4. 

Pavasario 

darbai 

  Mokinių pasakojimai apie 

pavasario darbus bei pagalbą 

tėvams juos atliekant. Albino 

Ţukausko apsakymėlio „Debesų 

piemenė“ pagrindinės veikėjos 

nurodymas, jos elgesio įvertinimas. 

Kūrinėlio skaitymas vaidmenimis. 

Patarlės apie pavasario darbus 

nurašymas, skiemenuojant ţodţius. 

Mokymasis kelti ţodţius į kitą 

eilutę. 

    Ţaidimo 

„Linksmasis 

darţininkas“ 

prisiminimas. 

Kamuolio 

metimas į tolį 

lenktyniau-

jant, kas 

toliau numes. 



   
S2 67  

PS2 85  

    
Vadovas  

XVI. Esame vieni kitiems reikalingi 

1. 

Parduotu-

vėje 

Kokių 

profesijų 

ţmonės 

dirba mū-

sų vieto-

vėje? Tin-

kamas el-

gesys par-

duotuvė-

je, pašte, 

paslaugų 

įstaigose. 

Kaip elg-

tis, ištikus 

nelaimei? 

 Pokalbis apie mandagų elgesį 

parduotuvėje pagal vaikų patirtį ir 

skaitinį „Maţoji pardavėja“. 

Paveikslėliuose pavaizduotų 

krautuvių vitrinų stebėjimas, 

parduotuvių pavadinimų sudarymas 

iš pabirusių skiemenų ir rašymas. 

Drama „Parduotuvėje“. Sakinio  

sudarymas iš raidţių pagal pateiktą 

kodą. Teksto supratimo ir 

dailyraščio uţduotys. 

Pinigų 

skaičiavimo, 

keitimo ir 

grąţos gavimo 

pratybos. 

Ţaidimas 

„Parduotuvė“. 

   Ţaidimas 

„Rygos 

pirklys“. 

Pastabumą ir 

ištvermę 

lavinantys 

pratimai. 

 
S2 68–72 

PS2 86–88, 

91–92   

 
S2 68   

PS2 86–87   

M3 74    Vadovas  

2. Pašte   Pasakojimas apie laiško „kelionę“, 

remiantis paveikslėliais ir dalykiniu 

filmuku. Bandymas rašyti laišką 

ţodţiais arba piešiniais. Mokymasis 

adresuoti vokus. Didţioji raidė 

korespondencijoje. 

Daiktų 

svėrimas. 

Svorio 

lyginimas. 

 Voko dary-

mas iš spal-

voto popie-

riaus. Voko 

papuošimas 

proginiais 

elementais. 

 Kamuoliuko 

metimas į tolį 

stovint veidu 

į metimo 

kryptį ir uţ-

simojus ranka 

virš galvos. 

   
S2 69  

PS2 88–89  

DVD 7 filmas 

M3 75  
    



3. 

Skambinu 

telefonu 

  Laisvi mokinių pasakojimai apie 

skambinimą telefonu bei šių pokal-

bių naudingumą. Pokalbių iš teksto 

„Kuris mandagesnis?“ skaitymas 

vaidmenimis, mandagesnio pokal-

bio nurodymas. Mandagumo ţodţių 

išskyrimas skaitytame tekste. Dra-

ma „Skambinu telefonu“. Sakinių 

uţbaigimas tinkamais ţodţiais ir 

rašymas. 

    Ţaidimas 

„Šeško 

gaudymas“. 

„Maţojo 

futbolo“ 

ţaidimas. 

Greitas 

bėgimas. 

   
S2 70  

PS2 90   

    Vadovas 

4. 

Ugniagesiai 

  Pokalbis apie gaisrus ir gaisrininkų 

darbą. Antaniuko nuotykio 

pasakojimas pagal Kazio Binkio 

eiliuotos poemėlės „Atsiskyrėlis 

Antanėlis“ ištrauką bei 

paveikslėlius. Teksto ištraukos, 

aprašančios medelio išvaizdą prieš 

gaisrą, nurašymas, paţymint 

dvibalses. Medţio išvaizdos prieš 

gaisrą ir po gaisro palyginimas.  

Skaičiai iki 20. 

Įvairios 

uţduotys. 

Gaisrus 

sukeliančių 

veiksnių 

pavaizdavi-

mas 

piešiniais. 

  Judrieji 

ţaidimai 

lauke. 

Ţaidimų 

gryname ore 

taisyklės 

vasaros 

karščių metu. 

Ţaidimo 

„Medţiai 

dega“ 

prisiminimas. 

   
S2 71 

PS2 91 

DVD 11 filmas 

M3 76–77  S2 71   

PS2 91 

   

5. Jeigu 

ištiktų 

nelaimė 

 Gaisrų 

ţalingumas 

gamtai ir 

ţmogui. 

Tinkamas 

elgesys  

Pokalbis su mokiniais apie elgimąsi 

įvairių nelaimių ir pavojingų 

aplinkybių metu, iliustracijų turinio 

ir filmo turinio aptarimas. Pokalbių 

telefonu su greitąja pagalba ir 

ugniagesiais kūrimas. Klausimai ir  

Skaičiai iki 20. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 20. 

Įvairios 

uţduotys. 

  Patarimo skai-

tymas muzi-

kinių kaladėlių 

nurodytu rit-

mu. Bandymas 

sukurti dainelę,  

 



  stichinių 

nelaimių 

metu arba 

kitomis 

nesaugiomis 

aplinkybė-

mis. 

sušukimai, klausiamieji ir 

šaukiamieji sakiniai, jų skyryba. 

   padedančią 

įsiminti 

pagalbos 

telefonų 

numerius. 

 

  
S2 72  

PS2 92–93   

S2 72 

PS2 92–93 

DVD 6 filmas 

M3 78–79     PS2 93  
 

XVII. Mokausi švęsti 

1. Motinos 

diena 

Kada 

švenčiama 

Motinos 

diena 

Lietuvoje, 

o kada 

Lenkijoje? 

Meilės ir 

pagarbos 

motinai 

išreiški-

mas. Moti-

nos ir vai-

kų meilė. 

 Vaiko ir motinos meilės aptarimas, 

remiantis Ramutės Skučaitės 

eilėraščiu „Motinos diena“. Vardų, 

kuriais poetė vadina motiną, 

nurodymas, graţiausio vardo 

rinkimas. Ţodţio mama sinonimų 

rašymas. Eilėraščio mokymasis 

atmintinai ir deklamavimas.  

Teksto 

uţdavinių 

sprendimas. 

Motinai 

skirto gėlių 

vainiko 

piešimas. 

Ţodţių, 

kuriais 

galima 

pavadinti 

mamytę, 

įrašymas 

dekoratyvi-

nėmis 

raidėmis į 

gėlių derinį. 

 Susipaţinimas 

su lietuvių 

daina „Kėlė“.  

Kūrinio 

melodijos 

linijos 

vaizdavimas 

judesiais. 

 

 
S2 73 

PS2 94  

 
S2 73 

PS2 94  

M3 80 S2 73  

PS2 94  

 
Vadovas  

 

2. Aš 

sveikinu 

mamytę 

  Mokinių pasakojimai apie 

ruošimąsi švęsti Motinos dieną ir 

ruošiamas mamoms dovanas, 

paskatinti mokytojo perskaityto 

Pauliaus Širvio teksto „Neuţgesk,  

Sudėtis ir 

atimtis iki 20. 

Skaičiaus 

didinimas ir 

maţinimas  

 Dovanos 

mamytei 

darymas 

pagal 

nuotraukose  

 Šuolis į tolį iš 

vietos. 



   saulele“. Svarbiausios kūrinio 

dalies nurodymas ir mokymasis 

atmintinai. Sveikinimų mamytei 

rašymas. Pratybos ţodţių su balsiu 

e taisyklingam tarimui ir rašymui. 

keliais 

vienetais. 

 pateiktus 

pavyzdţius 

arba savus 

sumanymus. 

  

   
S2 74  

PS2 95–96 

M3 81  
 

S2 74   

PS2 96 

  

3. Mūsų 

šventė 

  Galvosūkio sprendimas, sakinio 

papildymas sudarytais ţodţiais. 

Mokinių pasakojimai apie svajones  

ir lūkesčius, susijusius su vaikų 

švente. Martyno Vainilaičio eilėraš-

čio „Miško laikrodis“ pagrindinės 

minties nusakymas. Pratybos prie-

balsių b ir d taisyklingam tarimui, 

skyrimui ir rašybai įtvirtinti. 

Kartojimas. 

Praktinės 

ţinios:  

kilogramas, 

litras, 

centimetras, 

valandos, 

zlotai. 

   Šuolių į tolį 

iš vietos 

varţybos.  

Ratelio 

„Šeimynėlė“ 

prisiminimas. 

   
S2 75 

PS2 97 

M3 82  
    

4. Kaip 

praleidţiu 

dieną? 

 Mokymosi 

ir darbo 

higiena. 

Dienos 

reţimas ir 

laiko 

planavimas.  

Pokalbis apie vaikų pareigas ir 

darbus, remiantis Juozo Nekrošiaus 

eilėraščiu „Pamokos“. Posmo apie 

svarbiausias mokinio pareigas 

nurodymas eilėraštyje. Ţodţių su 

nosinėmis raidėmis išrašymas iš 

eilėraščio teksto. Savo dienos plano 

sudarymas ir rašymas.  

Kartojimas. 

Dienos planas. 

Laikrodis, 

valandos. 

Paveikslėlių 

serijos 

„Kaip 

praleidţiu 

dieną?“ 

atlikimas. 

  Ţaidimas 

„Pušį gaudo“. 

Pratimai prie 

gimnastikos 

suolelio, 

išlaikant 

taisyklingą 

kūno padėtį. 

  
S2 76 

PS2 98  

S2 76 

PS2 98 

M3 83–84  S2 76  

PS2 98  

  
Vadovas   

 

 

 



XVIII. Bėga vasara auksinė 

1. Atėjo 

vasarėlė 

 Orai ir 

gamta 

vasarą. 

Vasara 

pievoje ir 

prie 

vandens. 

Ilgesni mokinių pasakojimai 

vasaros tema, paskatinti Violetos 

Palčinskaitės eilėraščio „Vasaros 

vardai“. Vardų vasarai rinkimas. 

Kūrinėlio skaitymas vaidmenimis. 

Įvairios pratybos dvibalsėms 

įtvirtinti. 

Kartojimas. 

Skaičiai ir 

skaitvardţiai 

iki 20. Skaičių 

lyginimas. 

  Melodijos eilė-

raščiui „Vasa-

ros vardai“ 

kūrimas, su-

kurtos dainelės 

dainavimas. 

Ratelio 

„Garnys“ 

prisiminimas. 

 

   
S2 77  

PS2 99  

M3 85  
  

S2 77   

Vadovas  

 

2. Vasarą 

prie 

vandens 

  Pokalbis apie vaikų poilsį vasarą 

prie vandens, su šia tema susijusio 

didaktinio filmo ţiūrėjimas ir 

aptarimas. Saugaus elgesio prie 

vandens taisyklių išsakymas 

liepiamaisiais sakiniais. Teksto 

„Ţvirblelis ir ţuvytė“ skaitymas 

vaidmenimis ir inscenizavimas. 

Raidţių jungimas abėcėlės tvarka, 

sakinio sudarymas pagal pateiktą 

kodą ir rašymas. 

Kartojimas. 

Sudėtis ir 

atimtis iki 20. 

Teksto 

uţdavinių 

kūrimas. 

 Apsakymėlio 

„Ţvirblelis ir 

ţuvytė“ 

veikėjų 

atvaizdų 

darymas iš 

CD diskelio 

ir spalvoto 

techninio 

popieriaus. 

 Ţaidimo 

„Oţiuk, 

nesiţvalgyk!“ 

kartojimas. 

Kamuolio 

varymas 

vietoje ir 

judant 

pirmyn. 

   
S2 78 

PS2 100–101 

DVD 5 filmas 

M3 86 
    

3. Vasara 

pievoje 

  Pasigroţėjimas ţydinčių pievų 

kilimais, savo įspūdţių palyginimas 

su Aleksandro Radţiaus eilėraščio 

„Pievoje“ turiniu. Atskirų eilėraščio 

posmų pritaikymas iliustracijoms.  

Kartojimas. 

Anksčiau įgytų 

gebėjimų bei 

įgūdţių 

tobulinimas  

   Kamuolio 

varymas 

pirmyn 

sustojant. 

Estafetė su  



   Ţodţių su dvibalsiais išrašymas iš 

eilėraščio teksto ir skiemenavimas. 

Sakinių papildymas tinkamais 

pievos gyvūnų pavadinimais. 

sprendţiant 

įvairius 

uţdavinius. 

   kamuolio va-

rymu. Ţaidi-

mas „Tetervi-

ną mušti“. 

   
S2 79   

PS2 102  

M3 87–88     Vadovas   

4. Vasaros 

darbai 

Vasaros 

darbai se-

niau ir da-

bar. Maši-

nų ir kitų 

padargų 

reikšmė  

ţmogaus 

buityje. 

Pagarba 

kiekvieno 

ţmogaus 

darbui. 

 Pokalbis apie vasaros darbus pagal 

vaikų stebėjimus ir iliustracijas. 

Šienapjūtės seniau ir dabar 

palyginimas, remiantis Petro 

Vaičiūno eilėraščiu „Šienapjūtė“. 

Eilėraščio posmo, primenančio 

dalgių ţvangėjimą, nurašymas.  

Sakinio papildymas vasaros darbų 

pavadinimais. 

 Iliustracijos 

nurodytam 

eilėraščio 

posmui 

piešimas. 

  Ţaidimas 

poromis – 

„Atimk 

kamuolį“. 

Estafetė, kai 

varant 

kamuolį  

keičiama 

kryptis. 

 
S2 80   

PS2 103 

 
S2 80  

PS2 103 

 
S2 80   

   

XIX. Artėja mokslo metų pabaiga 

1. Laukiu 

atostogų 

Savo dar-

bo besi-

baigian-

čiais moks-

lo metais 

įvertinimas. 

Atostogų 

planai. 

Saugumo  

 Rebuso sprendimas. Mokinių pasi-

sakymai, vertinantys savo darbus 

ištisais mokslo metais. Savų pasie-

kimų gretinimas su Martyno Vaini-

laičio eilėraščio „Lokiukai“ turiniu. 

Atsakymo į klausimą „Ko jau išmo-

kau?“ rašymas. Taisyklingos 

rašybos įgūdţių įtvirtinimas, rašant 

savus tekstus. 

Kartojimas. 

Geometrinės 

figūros. 

   Ratelio 

„Meškutė“ 

prisiminimas. 

Įvairūs 

ţaidimai 

gryname ore. 



 taisyklės 

atostogų 

metu. 

 
      

 
S2 81, 84 

PS2 104 

DVD  

5 filmas 

 
S2 81   

PS2 104 

M3 89    Vadovas  

2. Atostogų 

planai 

  Justino Marcinkevičiaus eilėraščio 

„Tai graţiai mane augino“ pagrindi-

nės minties nusakymas. Kūrinio 

mokymasis atmintinai ir dekla-

mavimas. Sakinių apie atostogų 

planus sudarymas, remiantis 

pateiktais ţodţiais ir frazėmis. 

Taisyklingos rašybos įgūdţių 

įtvirtinimas, rašant savus tekstus. 

 Atostogų 

planų 

pavaizdavi-

mas pieši-

nyje arba 

kita dailės 

technika 

atliktame 

darbelyje. 

  Labiausiai 

patikusių 

ţaidimų 

prisiminimas. 

   
S2 82   

PS2 105 

 
S2 82 

   

3. Rasos 

šventė 

 Augalai 

vasarą. Ką 

ţinome apie 

paparčius? 

Vaistaţolės 

ir jų 

reikšmė. 

Naudingi ir 

kenksmingi 

augalai. 

Mokytojo pasakojimo apie Joninių 

papročius klausymas, iliustracijų, 

nuotraukų ir filmų ţiūrėjimas. 

Sakmės „Paparčio ţiedas“ skaity-

mas, jos turinio atpasakojimas. 

Tikrų ir pramanytų įvykių sakmėje 

išskyrimas. Sakinių apie Rasos 

šventę papildymas paveikslėliuose 

pavaizduotais ţodţiais. Švenčių 

pavadinimų rašybos įtvirtinimas. 

Kartojimas. 

Įvairių 

uţdavinių 

sprendimas. 

 „Paparčio 

ţiedas“ – 

darbelis pagal 

savus 

sumanymus. 

 Pasirinkto 

Joninių 

ratelio arba 

ţaidimo 

mokymasis. 

  
Vadovas 

(DVD 

Rasos 

šventė) 

S2 83   

PS2 106 

Vadovas (DVD Rasos šventė) 

M3 90  
 

S2 83  

PS2 106  

 
Vadovas 

(DVD Rasos 

šventė) 



4. Vasaros 

linkėjimai 

  Atsisveikinimas su vadovėliais, 

Saulutės linkėjimų skaitymas. Savų 

vasaros linkėjimų kūrimas. 

Galvosūkių sprendimas. Paţintų 

rašybos taisyklių pakartojimas. 

Kartojimas. 

Įgytų ţinių 

įtvirtinimas. 

  Sakinio apie 

mokslo metų 

pabaigą saky-

mas muzikinių 

kaladėlių nuro-

dytu ritmu. La-

biausiai pati-

kusių dainelių 

ir ratelių 

prisiminimas. 

 

   
S2 84   

PS2 107–108 

M3 91  
    

 

 

 

 

 


