
KLASĖS IR NAMŲ DARBAI 
 

2019 - rugsėjo 7-tą 
 

LITERATŪRA 
 

1) Pereiti mokyklos ir klasės taisykles ir pereiti metų apžvalgą. Išpildyt susipažinimo lapus.                                                       
2) Susipažinimo žaidimų.    
3) Susipažinti su Tautosaka, pp. 4-5.                                                                                                                   
 

ND: Nėra. 
 

GRAMATIKA 
 

1) Nebuvo pamokos. 
 

ND: Nurašyti 1 naują žodį savo žodynėlio sąsiuvinyje. 
 

ISTORIJA 
 

Nebuvo pamokos.  
 

ND: Nėra. 
 

2019 - rugsėjo 14-tą 
 

LITERATŪRA 
 

1) Susipažinti su lietuviškom deivėm ir lietuviškais dievais, pp. 6-13.                                                                                                                                                 
2) Meno projektas: Parinkti vieną deivę arba dievą ir nupaišyti savo interpretaciją, kaip ji/s turi 
atrodyti ir darant kažką del ko ji/s yra žinoma/s.                                                                                                                     
3) Ypatingi meno nurodymai: Pusę popieriaus turi būti nupiešta su pieštuku, o kitą pusę tiktai su 
spalvom geltona, žalia, ir raudona.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ND: Nėra. 
 

GRAMATIKA 
 

1a) Žodžių ir Vaizdelių žaidimas. Išdalinti žodžių korteles.                                                                                  
1b) Suvesti daiktavardžius su paveikslėliu.                                                                                                       
1c) Suvesti korteles, kad sukurti sakinius.                                                                                                            
1e) Parinkti sakinį ir išnagrineti (daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius). Pakeisti sakinį į 
daugiskaitą. 
 

ND: Nurašyti 1 naują žodį savo žodynėlio sąsiuvinyje. 
 

ISTORIJA 
 

1) Susipažinimas su Baltų Genčiais ir kaip rytų Europos Kryžiuočiai (Livonijos Ordinas) pakeitė 
santykius tarp jų.                                                                                                                                                                          
3) Išpildyti (Lietuvos pradinės) Istorijos "Timeline".                                                                                                                                 
4) Išpildyti Baltų Genčių žemėlapį.    
 

ND: Nėra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 - rugsėjo 21-ą 
 

LITERATŪRA 
 

1) Susipažinti su Tumu-Vaižgantu, pp. 14-17.                                                                                                         
2) Pereiti žodyną ir vaizdelių žodyną, perskaityti angliškai ir lietuviškai, atsakyti klausimus, pp. 
18-24. 
 

ND: Nėra. 
 

GRAMATIKA 
 

1) BINGO žaidimas su "Vilniaus Pilies Pasakos" žodynu ir deives ir dievus.                                                                                  
 

ND: Nurašyti 1 naują žodį savo žodynėlio sąsiuvinyje. 
 

ISTORIJA 
 

1) Perskaityti darbąlapį "Istorijos Užrašai".                                                                                                       
2) Atsakyti duotus klausymus "Istorijos Užrašam".                                                                                            
3) Išpilidyti "Lietuvos Istorijos Pradžios" darbąlapį ("Karalių vardų medis").                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ND: Nėra.   
 

2019 - rugsėjo 28-ą 
 

LITERATŪRA 
 

1) Pradedam "Realizmo" žanros skyrių.                                                                                                                                    
2) Susipažinti su lietuvių realizmo menininkais: Antanu Žmuidzinavičium, Petru Rimša, ir Petru 
Kalpoku, pp. 26-29.                                                                                                                                                                                       
3) Meno projektas: Sukurtį savo realizmo projektą naudojant duotą molį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

ND: Nėra. 
 

GRAMATIKA 
 

1) Naudojant savo žodynėlio knygelę, susigrupuot su vienu klasioku ir išmokint vienas kitą tą 
naują žodį.                                                                                                                                                                              
2) Visi turi savo sakinį sukurti su tuo žodziu ir pabraukt daiktavardžius, būdvardžius, ir 
veiksmažodžius.     
3) Pakeisti sakini į daugiskaitą.                                                                                                                          
4) Pristatyti žodžius ir sakinius klasei.                                                                                                                            
 

ND: Nurašyti 2 naujus žodžius savo žodynėlio sąsiuvinyje. 
 

ISTORIJA 
 

1) 2jų minučių video apie Saulės Mūšį; kodėl Mūšis toks svarbus Lietuvos pagonių istorijoje.                                            
(video, BETABU ir KO: https://youtu.be/ZQYo1gJpz80)                                                                                                                                                                                                                     
2) Mindaugas ir jo vadovybė, pagonystė ir krikščionybė.                                                                                     
3) Prėkybinis gyvenimas pasaulyje ir tarp Baltų Genčių teritorijos - geografinė pamoka.                                   
4) Isidėmėti į skirtingas prekes, kurios randamos skirtingose vietose ir kaip jos yra apmainamos.                 
5) Pasikalbėti apie kas yra "Taikos Sutartis" ir kaip tas paveikia prėkybinį gyvenimą tarp valdžių.                                                                                                        
 

ND: Nėra. 
 

                              


