1

LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS MOKYMO (SI) TRUMPALAIKIAI (SAVAITINIAI) PLANAI I KLASEI
Dirbantiems su serijos „Šok“ lietuvių (gimtosios) kalbos vadovėlio komplektu „PUPA“ I klasei (atnaujintas leidimas, 2017)
Prie pamokos temos skliausteliuose esantis skaičius nurodo tai temai skirtų pamokų skaičių.
MS – Mokytojo skaitymui skirta pamoka (skaitomas nurodytas V. Tamulaičio knygos „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“ arba bet kokios
kitos mokytojo pasirinktos knygos skyrius (ištrauka), atliekamos pratybų sąsiuvinio gale pateiktos arba paties mokytojo sukurtos teksto
suvokimo užduotys.)
R – rezervinė pamoka, skirta žinių ir įgūdžių įtvirtinimui, patikrinamųjų darbų rašymui (analizei, apibendrinimui), kitai mokytojo nuožiūra
reikalingai veiklai.
STR – mokymosi strategijoms skirta pamoka (mokiniai mokosi analizuoti, vertinti savo pasiekimus, pasidžiaugti atliktu darbu, numatyti ką
ir kaip reikėtų tobulinti).
Pirmoji knyga
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Turinys (temos)

Terminai

Pastabos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

1

2

3

4

5

6

2.2. Siekti susikalbėjimu
grįsto bendravimo
(informacijos perdavimo
ir priėmimo adekvatumo)

2.2. Kalbėdamas
atsižvelgia į kalbėjimo
tikslą: papasakoja,
informuoja, paaiškina,
apibūdina.

Nurodo, kad kalbantis
svarbu suprasti, dėl ko
kalbi, kam kalbi.

Mano kambarys. (1)
Pokalbis žinoma tema.

1 mokslo metų
savaitė
Rugsėjo 1 sav. (6
pamokos + 1 pamoka
mokytojo skaitymui
(MS) + 1 pamoka
mokymosi
strategijoms įtvirtinti
(STR.))
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1.3. Atidžiai klausytis,
gerbti pašnekovą,
laikytis kalbos etiketo.

1.3. Klausydamasis
leidžia pašnekovui
išsakyti savo mintis,
stengiasi jo
nepertraukti.

1.6. Siekti pažinti savo
klausymosi gebėjimus ir
juos tobulinti.

1.6. Nusako, ko
nesuprato, paprašo
pakartoti, patikslinti.

1.2. Nusiteikti klausytis
pozityviai ir aktyviai.

1.2. Įsiklauso ir
supranta informaciją,
perteikiamą įvairių
kalbėtojų (pvz.,
bendraamžių ir
suaugusiųjų, pažįstamų
ir nepažįstamų).
3.1. Supranta ir
paaiškina, kad skaitant
įgyjama žinių,
kaupiama patirtis,
patiriamas malonumas.
2.2. Kalbėdamas
atsižvelgia į adresatą ir
komunikavimo
situaciją, kai yra
suteikiama pagalba.
Laikosi mandagaus
bendravimo
susitarimų.

3.1. Nusiteikti patirti
skaitymo naudą ir
teikiamą džiaugsmą,
malonumą.
2.2. Siekti susikalbėjimu
grįsto bendravimo
(informacijos perdavimo
ir priėmimo
adekvatumo).

Savais žodžiais paaiškina,
kad klausantis reikia būti
dėmesingam, žiūrėti
pašnekovui į akis, jo
nepertraukti, išklausyti iki
galo, išreikšti nuomonę.
Nurodo, kaip reikia
pasitikslinti, ko nors
neišgirdus ar nesupratus
(paprašyti pašnekovą
paaiškinti dar kartą,
persakyti kitaip ar pan.).
Supranta, kad žmonės kalba
skirtingai: skiriasi jų
tarimas, kalbėjimo tempas
ir t. t.

Žaislų parduotuvėje.
(1)
Pokalbis žinoma tema.

Pateikia pavyzdžių, ką gali
mokėdamas skaityti ir ko
negalėtų nemokėdamas.

Mano knygelės. (1)
Kokia knyga man
patinka?

Nurodo, kaip tinkamai
kalbėtis su bendraamžiais ir
suaugusiaisiais, pažįstamais
ir nepažįstamais žmonėmis.

Daiktai pasakoja apie
mane. (1)
Mano pomėgiai.

Mano mėgstamiausias
žaislas. (1)
Elementarios pokalbio
taisyklės.

Seni ir senoviniai
žaislai. (2)
Kaip klausytis sekamos
pasakos?

2 mokslo metų
savaitė
Rugsėjo 2 sav. (7
pamokos + 1 pamoka
MS)
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2.4. Siekti turtinti savo
kalbą ir laikytis kalbos
normų.

2.4. Turtina savo kalbą
naujais žodžiais ir
posakiais. Tinkamai
juos vartoja įprastose
situacijose.

Paaiškina, kaip galima
Daiktai ir žodžiai. (2)
turtinti savo žodyną ir kodėl Kalbiniai žaidimai.
verta tai daryti nuolat.

2.3. Siekti būti
suprastam, mandagiai
reikšti savo ar persakyti
kitų mintis.
1.1. Vertinti klausymą
kaip vieną svarbiausių
žingsnių bendravimo
procese.

2.3. Reiškia savo ar
persako kitų
nuomones.

Pasako skirtingų nuomonių
pavyzdžių.

Mano kuprinė. (1)
Pokalbis „Kas slepiasi
mano kuprinėje?“

1.1. Nurodo, kad
klausantis galima
pažinti pasaulį, gauti
žinių, išgyventi
emocijas.

Už lango. (1)
Garsai aplink mane.

2.2. Siekti susikalbėjimu
grįsto bendravimo
(informacijos perdavimo
ir priėmimo
adekvatumo).

2.2. Kalba monologu,
dalyvauja dialoge
(atsako į klausimus ir
pats klausia, reiškia
mintis ir jausmus),
naudojasi neverbalinės
kalbos priemonėmis
(mimika, judesiais).
1.5. Išgirstą
informaciją sieja su
sava patirtimi, vertina
pagal nurodytus
kriterijus.

Paaiškina, kuo skiriasi
kalbos garsai nuo aplinkos,
gamtos, muzikos garsų,
savais žodžiais paaiškina,
kodėl svarbu atidžiai
klausytis ir tiksliai išgirsti
perduodamą informaciją
(žodinę ir nežodinę).
Paaiškina, kuo pokalbis su
kitu asmeniu skiriasi nuo
pasakojimo ar viešo
kalbėjimo (prieš klasę).
Paaiškina, kodėl svarbu
kalbant atsakyti į
klausimus, reaguoti į
pastebėjimus.
Nurodo, kiek išgirsta
informacija jam yra žinoma
/ nežinoma.

1.5. Noriai išsakyti
nuomonę apie išgirstą
informaciją.

Mano klasė. (1)
Tvarka, daiktai,
priemonės.

Abėcėlė. (2)
Abėcėlė – tai tam tikra
raidžių tvarka.
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3.2. Vertinti tekstą
(plačiąja prasme) kaip
informacijos šaltinį.

3.2. Skaito balsu ir
tyliai sakiniais,
sąmoningai.

Įvardija spausdintines ir
rašytines, didžiąsias ir
mažąsias lietuvių kalbos
abėcėlės raides.

4.1. Suprasti rašymo
prasmę, naudą,
galimybes ir pajusti
teikiamą džiaugsmą,
malonumą.

4.1. Supranta ir
paaiškina, kuo rašymas
prasmingas jam
pačiam ir kitiems. Rašo
tekstą reikšdamas
mintis, perduodamas
žinią, dalydamasis
jausmais.
3.8. Atsižvelgdamas į
skaitymo tikslus ir
poreikius, suaugusiųjų
padedamas naudojasi
bibliotekomis,
interneto svetainėmis
ir kitomis informacinių
technologijų
teikiamomis
galimybėmis skaityti.
3.5. Palygina tekste
aprašytus aiškiai
panašius ar skirtingus
objektus (veikėjus,
daiktus), poelgius,
faktus.
Randa tekste
vaizdingus žodžius ir
frazes, paaiškina
iliustracijų sąsajas su
tekstu.

Nusako, kam reikalingas
mokėjimas rašyti. Pateikia
pavyzdžių, ką jis gali
mokėdamas rašyti ir ko
negalėtų, jeigu nemokėtų
rašyti.

3.8. Siekti pažinti savo
skaitymo gebėjimus ir
juos tobulinti.

3.5. Domėtis įvairiais
tekstais, noriai skaityti,
siekti kuo daugiau
sužinoti.

A a Avilys (2) (psl. 28–
29).
Žodžio garsai.
Rašytinių raidžių
rašymas.
S s Mano suolas. (2)
Žodžio garsai.
Rašytinių raidžių
rašymas.

Žino, kas gali padėti
išsirinkti norimą skaityti
knygą.

M m Mano mamos
daiktai. (2)
Skaitau apie mamą.
Rašytinių raidžių
rašymas.

Supranta, kad tekste
pateikiamos vaizdinės
priemonės vartojamos
tikslingai.

N n Mano namas. (1)
Pastatysiu sau namelį...
Rašytinių raidžių
rašymas.

3 mokslo metų
savaitė
Rugsėjo 3 sav. (7
pamokos + 1 pamoka
STR)
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3.2. Vertinti tekstą
(plačiąja prasme) kaip
informacijos šaltinį.

3.2. Vertinti tekstą
(plačiąja prasme) kaip
informacijos šaltinį.
1.4. Dalytis išgirsta
informacija ir įspūdžiais
su mokytoju, klasės
draugais, tėvais, kitais
namiškiais.

3.3. Geranoriškai dalytis
informacija, bendrauti,
padėti kitiems.
1.6. Siekti pažinti savo
klausymosi gebėjimus ir
juos tobulinti.
3.4. Siekti įžvelgti teksto
(grožinio ir negrožinio)
vertybes.

2.1. Domėtis kalbėjimo
teikiamomis
galimybėmis, siekti
patirti bendravimo

3.2. Skaito balsu ir
tyliai sakiniais,
sąmoningai.
Taisyklingai taria
garsus.
3.2. Skaito savo
poreikius ir galimybes
atitinkančius tekstus ir
supranta jų turinį.
1.4. Nusako klausomo
teksto temą, daro
tiesiogines išvadas,
išsako savo nuomonę,
emocinį santykį;
išgirstą informaciją
sieja su sava patirtimi.
3.3. Randa raktinį žodį,
sakinį, iliustraciją,
kurie rodo, apie ką gali
būti tekstas.
1.6. Parodo kalbėtojui,
kad jo klausosi.
3.4. Suformuluoja
teksto (grožinio ir
negrožinio) temą
atsakydamas į
klausimą, apie ką šis
tekstas.
2.1. Supranta, kad
kalbėdamiesi žmonės
gali bendrauti, gauti ir
perduoti žinias, patirtį,

Paaiškina, kuo spausdintinis
tekstas skiriasi nuo
rašytinio.

N n Mano namas. (1)
Rašytinių raidžių
rašymas

4 mokslo metų
savaitė
Rugsėjo 4 sav. (7
pamokos + 1 pamoka
MS)

Savais žodžiais papasakoja
Kas namelyje
teksto, kurį perskaitė, turinį. gyvena?. (2)
Vaidinimas.
Nurodo, apie ką tekste
kalbama, atskleidžia jame
slypinčius priežasties ir
pasekmės ryšius, padaro
išvadą, išsako, ką galvoja,
jaučia klausydamasis /
išklausęs teksto.
Paaiškina, iš ko galima
numanyti apie teksto turinį.

O o Oooi! (2)
Mano baimės.
Rašytinių raidžių
rašymas.

Išvardija keletą žodinių ir
nežodinių būdų, leidžiančių
kalbėtojui suprasti, kad jo
klausomasi.
Supranta, kad teksto temą
galima nusakyti vienu
sakiniu.

L l Mano lopšinė. (2)
Pokalbis, junginių su
išmoktomis raidėmis
rašymas.

Savais žodžiais paaiškina,
kuo žmogui naudingas
mokėjimas tinkamai kalbėti.

Suskaičiuokim pupeles
ir išmoktas
raideles. (2)
Kalbinis žaidimas.

L l Mano lova. (2)
Mieli, jaukūs daiktai.

5 mokslo metų
savaitė
Spalio 1 sav. (6
pamokos + 1 pamoka
rezervinė (R) + 1
pamoka STR)
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džiaugsmą.
4.1. Suprasti rašymo
prasmę, naudą,
galimybes ir pajusti
teikiamą džiaugsmą,
malonumą.

4.3. Rašant tekstą
atsižvelgti į teksto
visumos, struktūros ir
stiliaus reikalavimus.

3.2. Vertinti tekstą
(plačiąja prasme) kaip
informacijos šaltinį.

1.4. Dalytis išgirsta
informacija ir įspūdžiais
su mokytoju, klasės
draugais, tėvais, kitais
namiškiais.

3.2. Vertinti tekstą
(plačiąja prasme) kaip

reikšti mintis, jausmus,
išgyvenimus.
4.1. Supranta ir
paaiškina, kuo rašymas
prasmingas jam
pačiam ir kitiems. Rašo
tekstą reikšdamas
mintis, perduodamas
žinią, dalydamasis
jausmais.
4.3. Vartoja
tiesioginius,
klausiamuosius,
šaukiamuosius
sakinius, kai yra
suteikiama pagalba.
3.2. Skaito balsu ir
tyliai sakiniais,
sąmoningai.
Taisyklingai taria
garsus ir tinkamai
intonuoja tiesioginius,
klausiamuosius ir
skatinamuosius
sakinius, daro pauzes.
1.4. Nusako klausomo
teksto temą, daro
tiesiogines išvadas,
išsako savo nuomonę,
emocinį santykį;
išgirstą informaciją
sieja su sava patirtimi.
3.2. Skaito savo
poreikius ir galimybes

Nusako, kam reikalingas
mokėjimas rašyti. Pateikia
pavyzdžių, ką jis gali
mokėdamas rašyti ir ko
negalėtų, jeigu nemokėtų
rašyti.

Rašytinių raidžių
kartojimas, junginių ir
trumpų žodžių
rašymas.
Patikrinamasis darbas.

Skiria rišlų tekstą nuo
pavienių sakinių.

Š š Šlepetės. (2)
Kur dingo šlepetė?

Paaiškina garsų ir raidžių
atitiktis.

K k Skani košė. (2)
Eilėraščio skaitymas
tinkama intonacija.

6 mokslo metų
savaitė
Spalio 2 sav. (7
pamokos + 1 pamoka
MS)

Nurodo, apie ką tekste
kalbama, atskleidžia jame
slypinčius priežasties ir
pasekmės ryšius, padaro
išvadą, išsako, ką galvoja,
jaučia klausydamasis /
išklausęs teksto.
Savais žodžiais papasakoja
teksto, kurį perskaitė, turinį.

K k Kišenė. (2)
Pokalbis apie (ne)
reikalingus daiktus.

K k Kas?. (2)
Klausimų kėlimas.
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informacijos šaltinį.
3.7. Pasitikėti savo
skaitymo patirtimi ir
noriai išsakyti nuomonę
apie perskaitytą tekstą.
2.5. Noriai tobulinti savo
kalbėjimą.

atitinkančius tekstus ir
supranta jų turinį.
3.7. Išskiria aiškias ir
mažiau suprantamas
teksto vietas.

2.5. Mokytojo
padedamas apmąsto
savo kalbėjimą ir
nurodo, kas pasisekė,
kas – ne, ką kitąkart
reikėtų daryti kitaip.
2.4. Siekti turtinti savo
2.4. Taisyklingai taria,
kalbą ir laikytis kalbos
kirčiuoja dažnai
normų.
vartojamus žodžius.
Tinkamai intonuoja
sakinius, kai yra
suteikiama pagalba.
4.5. Pažinti kalbos
4.5. Rašo nesudėtingą
pagrindus, laikytis kalbos tekstą laikydamasis 1–
normų, saugoti lietuvių
2 klasės turinio
kalbą.
apimtimi numatytų
gramatikos, leksikos,
rašybos ir skyrybos
taisyklių.
2.4. Siekti turtinti savo
2.4. Taisyklingai taria,
kalbą ir laikytis kalbos
kirčiuoja dažnai
normų.
vartojamus žodžius.
Tinkamai intonuoja
sakinius, kai yra
suteikiama pagalba.
4.5. Pažinti kalbos
4.5. Laikydamasis
pagrindus, laikytis kalbos kalbos normų rašo
normų, saugoti lietuvių
aiškiai, suprantamai

Nurodo, kas tekste pateikta
aiškiai ir kas buvo neaišku.

Nurodo, kodėl svarbu
apmąstyti savo kalbėjimą ir
jį tobulinti.

Nosinių raidžių
rašymas.
Ė ė Mano kėdė. (1)
Ilgų – trumpų garsų
skyrimas. Rašytinių
raidžių rašymas.
Ė ė Mano kėdė. (1)
Rašytinių raidžių
rašymas.

Nurodo, kad aiški tartis,
taisyklingas kirčiavimas
padeda klausytojui geriau
suprasti kalbantįjį, o
kalbančiajam – tiksliau
perteikti mintis.
Nurodo, kaip rašyti žodžius
ar sakinius (iš išmoktų
rašybos ir skyrybos atvejų).

E e Ežys šepetys. (2)
Ilgi ir trumpi garsai.

Nurodo, kad aiški tartis,
taisyklingas kirčiavimas
padeda klausytojui geriau
suprasti kalbantįjį, o
kalbančiajam – tiksliau
perteikti mintis.
Nurodo, kad rašyti aiškiai
reikia dėl to, kad kiti
suprastų.

E e Ė ė Kelias ir
gatvė. (2)
Saugus kelyje.

7 mokslo metų
savaitė
Spalio 3 sav. (7
pamokos + 1 pamoka
STR)

Ą ą ę Nosinėlės. Kas
ką mato? (2)
Nosinės raidės tekste,
jų radimas.

Suskaičiuokim pupeles
ir išmoktas
raideles. (2)

8 mokslo metų
savaitė
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kalbą.

ranka, mobiliųjų
įrenginių klaviatūra.

2.2. Siekti susikalbėjimu
grįsto bendravimo
(informacijos perdavimo
ir priėmimo
adekvatumo).

2.2. Kalba monologu,
dalyvauja dialoge
(atsako į klausimus ir
pats klausia, reiškia
mintis ir jausmus),
naudojasi neverbalinės
kalbos priemonėmis
(mimika, judesiais).
1.2. Įsiklauso ir
supranta informaciją,
perteikiamą įvairių
kalbėtojų (pvz.,
bendraamžių ir
suaugusiųjų, pažįstamų
ir nepažįstamų).
3.5. Nusako įvykių
seką, nurodo aiškiai
tekste įvardytą
veiksmo vietą ir laiką.
3.7. Išsako savo
nuomonę apie
perskaitytą tekstą,
iliustracijas
remdamasis asmenine
savo patirtimi.
3.7. Įvertina, ar įvykiai
išties galėjo atsitikti, ar
yra išgalvoti.

1.2. Nusiteikti klausytis
pozityviai ir aktyviai.

3.5. Domėtis įvairiais
tekstais, noriai skaityti,
siekti kuo daugiau
sužinoti.
3.7. Pasitikėti savo
skaitymo patirtimi ir
noriai išsakyti nuomonę
apie perskaitytą tekstą.

3.7. Pasitikėti savo
skaitymo patirtimi ir
noriai išsakyti nuomonę
apie perskaitytą tekstą.
2.4. Siekti turtinti savo

2.4. Turtina savo kalbą

Pabrėžia, kad rašant ranka,
kompiuterio, telefono
klaviatūra būtinai reikia
laikytis kalbos normų.
Paaiškina, kuo pokalbis su
kitu asmeniu skiriasi nuo
pasakojimo ar viešo
kalbėjimo (prieš klasę).
Paaiškina, kodėl svarbu
kalbant atsakyti į
klausimus, reaguoti į
pastebėjimus.
Paaiškina, kad klausantis
teksto, pravartu išskirti,
įsidėmėti, kartais –
pasižymėti svarbiausias
mintis.

Kalbinis žaidimas.
Rašytinių raidžių
rašymas.
Patikrinamasis darbas.
T t Telefonas. (2)
Kada draugas, kada –
ne?

Spalio 4 sav. (6
pamokos + 1 pamoka
MS + 1 pamoka R)

T t Pagalbos telefonas.
(2)
Kada kviesti pagalbą?

Paaiškina, iš kur sužinojo,
kada ir kur vyksta
veiksmas.
Supranta, kad kiekvienas
gali turėti savo nuomonę
apie tekstą.

I i Inos skėtis. (2)
Ilgi ir trumpi garsai.

9 mokslo metų
savaitė
Lapkričio 1 sav. (6
pamokos + 1 pamoka
MS + 1 pamoka STR)

Žino, kad kai kurie aprašyti
įvykiai būna tikri, o kai
kurie – išgalvoti.

R r Raktas. (2)
Kas tikra, o kas
išgalvota?

Paaiškina, kaip galima

R r Mano
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kalbą ir laikytis kalbos
normų.

2.4. Siekti turtinti savo
kalbą ir laikytis kalbos
normų.

3.5. Domėtis įvairiais
tekstais, noriai skaityti,
siekti kuo daugiau
sužinoti.
3.6. Džiaugtis savo
skaitymo patirtimi,
dalijantis įspūdžiais su
mokytoju, klasės
draugais, tėvais, kitais
namiškiais, patirti
skaitymo malonumą.
3.2. Vertinti tekstą
(plačiąja prasme) kaip
informacijos šaltinį.

naujais žodžiais ir
posakiais. Tinkamai
juos vartoja įprastose
situacijose.
2.4. Nuosekliai
pasakoja ar atpasakoja.
Siekdamas sudominti,
pasakoja emocingai,
raiškiai.
3.5. Pagal išorinius
požymius skiria prozos
ir poezijos kūrinius.

3.6. Atpažįsta
netiesiogiai pasakytas
mintis ir jas paaiškina,
kai yra suteikiama
pagalba.

3.2. Skaito balsu ir
tyliai sakiniais,
sąmoningai.
Taisyklingai taria
garsus ir tinkamai
intonuoja tiesioginius,
klausiamuosius ir
skatinamuosius
sakinius, daro pauzes.
4.5. Pažinti kalbos
4.5. Rašo nesudėtingą
pagrindus, laikytis kalbos tekstą laikydamasis 1–
normų, saugoti lietuvių
2 klasės turinio
kalbą.
apimtimi numatytų

turtinti savo žodyną ir kodėl drabužiai. (2)
verta tai daryti nuolat.
Kas kabo mano
spintoj? Raidžių
rašymas.
Žino keletą būdų, kaip
P p Paskutinis
reikia pasakojant sudominti lapas. (2)
(vaizdingi žodžiai, tinkama Kokios spalvos lapai
intonacija, pauzės, gestai).
rudenį? Raidžių
rašymas.
Nusako grožinių ir
P p Lapkritis. (2)
negrožinių tekstų paskirtį,
Tinkamas eilėraščio
ryškiausius išorinius
skaitymas.
požymius (grafinė
forma, ilgumas).
Supranta, kad tekstuose ne
R r P p Rudens
viską reikia suprasti
pintinė. (2)
pažodžiui.
Ką įdėčiau į pintinę?
Išmoktų raidžių
rašymas.

Atpažįsta ir iššifruoja
dažniausiai naudojamus
ženklus (kelio,
informacinius,
kompiuterinius ir pan.).

U u Pupa. (2)
Išmoktų raidžių
rašymas.

Nurodo, kaip rašyti žodžius
ar sakinius (iš išmoktų
rašybos ir skyrybos atvejų).

Ū ū Ūsai. (2)
Kieno kokie ūsai?
Išmoktų raidžių
rašymas.

10 mokslo metų
savaitė
Lapkričio 2 sav. (8
pamokos)

11 mokslo metų
savaitė
Lapkričio 3 sav. (6
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3.8. Siekti pažinti savo
skaitymo gebėjimus ir
juos tobulinti.

4.2. Vertinti rašymą kaip
veiklą, teikiančią
galimybę kūrybiškai
reikštis kuriant
prasmingą, įdomų
rašytinį tekstą, dalytis
mintimis, jausmais,
nuomone su kitais.
3.2. Vertinti tekstą
(plačiąja prasme) kaip
informacijos šaltinį.

1.2. Nusiteikti klausytis
pozityviai ir aktyviai.

2.4. Siekti turtinti savo

gramatikos, leksikos,
rašybos ir skyrybos
taisyklių.
3.8. Siekdamas
suprasti, apie ką tekste
bus kalbama,
peržvelgia į akis
krintančią informaciją
(antraštes, schemas,
paveikslėlius ir pan.).
4.2. Pagal savo
galimybes rašo taip,
kad skaitytojas jį
suprastų.

3.2. Skaito balsu ir
tyliai sakiniais,
sąmoningai.
Taisyklingai taria
garsus ir tinkamai
intonuoja tiesioginius,
klausiamuosius ir
skatinamuosius
sakinius, daro pauzes.
1.2. Klausosi
sąmoningai,
dėmesingai, atrenka
jam reikšmingą
informaciją.
2.4. Kalba raiškiai,

pamokos + 1 pamoka
MS + 1 pamoka STR)
Paaiškina, kaip antraštės,
schemos, paveikslėliai ir
pan. padeda suprasti tekstą.

U u Ū ū Pusė sūrio.
(2)
Kada „per pusę“ būna
„po lygiai“? Ilgi
trumpi garsai

Paaiškina, ko reikia, kad
skaitantysis jį suprastų.

Ų ų Nosinėlės. Ko
nėra? (2)
Nosinių raidžių
rašymas.

Įvardija spausdintines ir
rašytines, didžiąsias ir
mažąsias lietuvių kalbos
abėcėlės raides.

Suskaičiuokim pupeles
ir išmoktas raideles.
(2)
Kalbinis žaidimas.
Išmoktų raidžių
rašymas.
Patikrinamasis darbas.

Nurodo, kad norint išgirsti
reikia susikaupti,
įsiklausyti, būti atidžiam.
Supranta, kad klausantis
svarbu žinoti, kas, kam ir
kodėl kalba.
Iliustruodamas pavyzdžiais

Tamsu, tamsu.... (2)

12 mokslo metų
savaitė
Lapkričio 4 sav. (6
pamokos + 1 pamoka
R + 1 pamoka STR)
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kalbą ir laikytis kalbos
normų.

daro pauzes, pabrėžia
svarbiausius žodžius.

3.8. Siekti pažinti savo
skaitymo gebėjimus ir
juos tobulinti.

3.8. Pasitikrina savo
supratimą klausdamas
mokytojo, kitų
suaugusiųjų, draugų.

paaiškina, ką reiškia
išraiškingai kalbėti, kaip
keičiasi sakinio prasmė
pabrėžiant skirtingus
žodžius.
Nurodo, kaip elgtis ko nors
nesupratus.

Vaidinimas

Pupų pramogos. (2)
Patikrinamasis darbas.

12
Antroji knyga
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

1

2

1.1. Vertinti klausymą kaip
vieną svarbiausių žingsnių
bendravimo procese.

1.1. Nurodo, kad klausantis
galima pažinti pasaulį, gauti
žinių, išgyventi emocijas.

3.2. Vertinti tekstą (plačiąja
prasme) kaip informacijos
šaltinį.

2.4. Siekti turtinti savo kalbą
ir laikytis kalbos normų.

2.4. Siekti turtinti savo kalbą
ir laikytis kalbos normų.

2.2. Siekti susikalbėjimu

3.2. Skaito balsu ir tyliai
sakiniais, sąmoningai.
Taisyklingai taria garsus ir
tinkamai intonuoja tiesioginius,
klausiamuosius ir
skatinamuosius sakinius, daro
pauzes.
2.4. Pasirenka tinkamą raišką
(kalba tiksliai, aiškiai)
siekdamas informuoti,
paaiškinti, įtikinti, kai yra
suteikiama pagalba.
2.4. Taisyklingai taria, kirčiuoja
dažnai vartojamus žodžius.
Tinkamai intonuoja sakinius,
kai yra suteikiama pagalba.
2.2. Kalba monologu, dalyvauja

Turinys (temos)

Terminai

Pastabos

3

4

5

6

Paaiškina, kuo skiriasi kalbos
garsai nuo aplinkos, gamtos,
muzikos garsų, savais
žodžiais paaiškina, kodėl
svarbu atidžiai klausytis ir
tiksliai išgirsti perduodamą
informaciją (žodinę ir
nežodinę).
Skiria sakinio ribas, tekstą
nuo pavienių sakinių.
Paaiškina skyrybos ženklų
(taško, kablelio, klaustuko)
paskirtį.

Aš esu aš. (2)
Pokalbis: Kas aš? Koks
aš? Kur aš? Išmoktų
raidžių rašymas.

13 mokslo
metų savaitė

Aptaria, kokios kalbinės
priemonės daro kalbą
informatyvią (tiksliai parinkti
žodžiai, tikri faktai).

Y y Mokykla. (2)
Pokalbio taisyklės.

Nurodo, kad aiški tartis,
taisyklingas kirčiavimas
padeda klausytojui geriau
suprasti kalbantįjį, o
kalbančiajam – tiksliau
perteikti mintis.
Paaiškina, kodėl svarbu

i-y Klausimai–
atsakymai. (2)
Taisyklingas garsų i-y
tarimas. Klausimų
kėlimas ir atsakymas.

Gruodžio 1 sav.
(6 pamokos + 1
pamoka MS + 1
pamoka STR)

Y y Mokinys. (2)
Pasakojimas apie save
draugams. Rašytinių
raidžių rašymas.

14 mokslo
metų savaitė
Gruodžio 2 sav.
(8 pamokos)
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grįsto bendravimo
(informacijos perdavimo ir
priėmimo adekvatumo).

1.5. Noriai išsakyti nuomonę
apie išgirstą informaciją.

2.5. Noriai tobulinti savo
kalbėjimą.

4.5. Pažinti kalbos pagrindus,
laikytis kalbos normų, saugoti
lietuvių kalbą.

3.3. Geranoriškai dalytis
informacija, bendrauti, padėti
kitiems.

dialoge (atsako į klausimus ir
pats klausia, reiškia mintis ir
jausmus), naudojasi
neverbalinės kalbos
priemonėmis (mimika,
judesiais).
1.5. Išgirstą informaciją sieja su
sava patirtimi, vertina pagal
nurodytus kriterijus.

kalbant atsakyti į klausimus,
reaguoti į pastebėjimus.

Nurodo, kiek išgirsta
informacija jam yra žinoma /
nežinoma.

J j Naujokas Janis. (2)
Garsas j visada
minkštas.
Pasakojimas.

2.5. Mokytojo padedamas
naudojasi kompensavimo
strategijomis: pasakyti mintį
kitais žodžiais, kalbą papildyti
gestais.
4.5. Rašo nesudėtingą tekstą
laikydamasis 1–2 klasės turinio
apimtimi numatytų gramatikos,
leksikos, rašybos ir skyrybos
taisyklių.

Pasako, kad nežinant žodžio
ar frazės, galima pavartoti
kitus žinomus žodžius ar
frazes, išreikšti mintį mimika,
gestais.
Nurodo, kaip rašyti žodžius ar
sakinius (iš išmoktų rašybos
ir skyrybos atvejų).

J j Svajonės. (2)
Mano pomėgiai.

3.3. Randa tekste aiškiai
tiesiogiai pateiktą informaciją
(faktus, įvykius, laiką, vietą ir
kt.).

Supranta, kuri informacija yra D d Dramblio dovana.
svarbiausia tekste, paaiškina, (2)
kaip ją surasti.
Skaitomos teksto dalies
pasirinkimas pagal
savo gebėjimus.

D d Dovana. (2)
Teksto skaitymas ir
analizavimas.

15 mokslo
metų savaitė
Gruodžio 3 sav.
(6 pamokos + 1
pamoka MS + 1
pamoka STR)
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3.3. Geranoriškai dalytis
informacija, bendrauti, padėti
kitiems.

3.3. Orientuojasi knygoje.
Naudojasi vaikams skirtomis
enciklopedijomis, žodynais,
žinynais, saugiu internetu.

Savais žodžiais nusako, kaip
rasti informaciją knygoje.
Žino, kada ir kokiu tikslu
reikia naudotis žodynais,
enciklopedijomis.

2.5. Noriai tobulinti savo
kalbėjimą.

2.5. Mokytojo padedamas
apmąsto savo kalbėjimą ir
nurodo, kas pasisekė, kas – ne,
ką kitąkart reikėtų daryti kitaip.
1.3. Klausydamasis leidžia
pašnekovui išsakyti savo mintis,
stengiasi jo nepertraukti.

Nurodo, kodėl svarbu
apmąstyti savo kalbėjimą ir jį
tobulinti.

1.3. Atidžiai klausytis, gerbti
pašnekovą, laikytis kalbos
etiketo.

3.5. Domėtis įvairiais tekstais,
noriai skaityti, siekti kuo
daugiau sužinoti.

3.5. Randa tekste vaizdingus
žodžius ir frazes, paaiškina
iliustracijų sąsajas su tekstu.

3.8. Siekti pažinti savo
skaitymo gebėjimus ir juos
tobulinti.

3.8. Siekdamas suprasti, apie ką
tekste bus kalbama, peržvelgia į
akis krintančią informaciją
(antraštes, schemas,
paveikslėlius ir pan.).

2.3. Siekti būti suprastam,
mandagiai reikšti savo ar
persakyti kitų mintis.

2.3. Kalbėdamas nenukrypsta
nuo temos, sieja informaciją,
daro išvadas, paaiškina savo ar
kitų išsakomas mintis.

Savais žodžiais paaiškina, kad
klausantis reikia būti
dėmesingam, žiūrėti
pašnekovui į akis, jo
nepertraukti, išklausyti iki
galo, išreikšti nuomonę.
Nusako grožinių ir negrožinių
tekstų paskirtį, ryškiausius
išorinius požymius (grafinė
forma, ilgumas).
Paaiškina, kaip antraštės,
schemos, paveikslėliai ir pan.
padeda suprasti tekstą.

Supranta, kad tema sieja visą
pasakojimą, paaiškina, kodėl
svarbu pasakoti nuosekliai.

Au au Darau lesyklą.
(2)
Kas atskris į mano
lesyklą?
Dvibalsiai. Dvibalsių
tarimas ir rašymas.
D d Kalėdos. (2)
Pokalbis apie šeimos
šventes. Raidžių
rašymas.
Au au Paukštukas
lesykloje. (2)
Kas ir kam daro
lesyklas? Taisyklingas
dvibalsio au tarimas,
rašymas žodžiuose.

Suskaičiuokim pupeles
ir išmoktas raideles.
(2)
Kalbinis žaidimas.
Raidžių rašymas.
Patikrinamasis darbas.
V v Vėlus vakaras. (2)
Kada vakaras vėlus
būna jaukus?
Garsų tarimas, girdimų
garsų užrašymas
raidėmis. Žodžių
rašymas.

16 mokslo
metų savaitė
Sausio 1 sav. (6
pamokos + 1
pamoka MS + 1
pamoka R)
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3.5. Domėtis įvairiais tekstais,
noriai skaityti, siekti kuo
daugiau sužinoti.

4.1. Suprasti rašymo prasmę,
naudą, galimybes ir pajusti
teikiamą džiaugsmą,
malonumą.

1.2. Nusiteikti klausytis
pozityviai ir aktyviai.
2.2. Siekti susikalbėjimu
grįsto bendravimo
(informacijos perdavimo ir
priėmimo adekvatumo).
3.5. Domėtis įvairiais tekstais,
noriai skaityti, siekti kuo
daugiau sužinoti.

3.2. Vertinti tekstą (plačiąja
prasme) kaip informacijos
šaltinį.

3.5. Įvardija ir trumpai
apibūdina kūrinio veikėjus,
aptaria jų veiksmus.

4.1. Supranta ir paaiškina, kuo
rašymas prasmingas jam
pačiam ir kitiems. Rašo tekstą
reikšdamas mintis,
perduodamas žinią, dalydamasis
jausmais.
1.2. Klausosi sąmoningai,
dėmesingai, atrenka jam
reikšmingą informaciją.
2.2. Kalbėdamas atsižvelgia į
adresatą ir komunikavimo
situaciją, kai yra suteikiama
pagalba. Laikosi mandagaus
bendravimo susitarimų.
3.5. Palygina tekste aprašytus
aiškiai panašius ar skirtingus
objektus (veikėjus, daiktus),
poelgius, faktus.
Randa tekste vaizdingus
žodžius ir frazes, paaiškina
iliustracijų sąsajas su tekstu.
3.2. Skaito balsu ir tyliai
sakiniais, sąmoningai.
Taisyklingai taria garsus ir
tinkamai intonuoja tiesioginius,
klausiamuosius ir
skatinamuosius sakinius, daro

Nurodo, kas gali būti veikėjai
(žmonės, gyvūnai, daiktai,
išgalvoti subjektai).

Nusako, kam reikalingas
mokėjimas rašyti. Pateikia
pavyzdžių, ką jis gali
mokėdamas rašyti ir ko
negalėtų, jeigu nemokėtų
rašyti.
Nurodo, kad norint išgirsti
reikia susikaupti, įsiklausyti,
būti atidžiam. Supranta, kad
klausantis svarbu žinoti, kas,
kam ir kodėl kalba.
Paaiškina, kodėl reikia
laikytis pokalbio taisyklių.

V v Vakaro vaidinimas.
(2)
Skaitymas
vaidmenimis, kalbinių
užduočių atlikimas.
Vaidinimas.
G g Geras draugas.
(2)
Kiek draugų turiu?
Raidžių rašymas.

17 mokslo
metų savaitė
Sausio 2 sav. (7
pamokos + 1
pamoka STR)

G g Ar lengva
draugauti?. (2)
Kas sustiprina, kas
išardo draugystę?
Žodžių „dėkui“ ir
„ačiū“ rašyba.

Supranta, kad tekste
pateikiamos vaizdinės
priemonės vartojamos
tikslingai.

Ai ai Dainelė. (1)
Taisyklingas dvibalsio
ai tarimas, rašymas
žodžiuose.

Paaiškina garsų ir raidžių
atitiktis.

Ai ai Dainelė. (1)
Taisyklingas dvibalsio
ai tarimas, rašymas
žodžiuose.

18 mokslo
metų savaitė
Sausio 3 sav. (7
pamokos + 1
pamoka MS)
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pauzes.
2.4. Siekti turtinti savo kalbą
ir laikytis kalbos normų.

3.8. Siekti pažinti savo
skaitymo gebėjimus ir juos
tobulinti.

3.1. Nusiteikti patirti
skaitymo naudą ir teikiamą
džiaugsmą, malonumą.
3.6. Džiaugtis savo skaitymo
patirtimi, dalijantis įspūdžiais
su mokytoju, klasės draugais,
tėvais, kitais namiškiais,
patirti skaitymo malonumą.
2.4. Siekti turtinti savo kalbą
ir laikytis kalbos normų.

3.2. Vertinti tekstą (plačiąja
prasme) kaip informacijos
šaltinį.

2.4. Pasirenka tinkamą raišką
(kalba tiksliai, aiškiai)
siekdamas informuoti,
paaiškinti, įtikinti, kai yra
suteikiama pagalba.
3.8. Atsižvelgdamas į skaitymo
tikslus ir poreikius, suaugusiųjų
padedamas naudojasi
bibliotekomis, interneto
svetainėmis ir kitomis
informacinių technologijų
teikiamomis galimybėmis
skaityti.
3.1. Mokytojo, bibliotekininko,
tėvų padedamas skaitymui
renkasi savo polinkius
atitinkančius kūrinius,
plečiančius akiratį.
3.6. Nusako ir paaiškina
grožinio teksto nuotaiką
(linksmi, liūdni, juokingi
kūriniai / epizodai).

Aptaria, kokios kalbinės
priemonės daro kalbą
informatyvią (tiksliai parinkti
žodžiai, tikri faktai).

Ž ž Žaidimai. (2)
Pokalbis su draugu.
Žinomų raidžių
rašymas.

Žino, kas gali padėti išsirinkti
norimą skaityti knygą.

Ž ž Žirafa. (2)
Informacijos radimas
įvairiuose šaltiniuose.
Rastos informacijos
panaudojimas
pasakojimo kūrime.

Žino, kad tekstai gali būti
nevienodai vertingi.

Ie ie Žiema. (2)
Eilėraščio nuotaika,
Dvibalsis ie žodžiuose.

2.4. Taisyklingai taria, kirčiuoja
dažnai vartojamus žodžius.
Tinkamai intonuoja sakinius,
kai yra suteikiama pagalba.

Nurodo, kad aiški tartis,
taisyklingas kirčiavimas
padeda klausytojui geriau
suprasti kalbantįjį, o
kalbančiajam – tiksliau
perteikti mintis.

e-ė-ie Ledas, vėjas ir
sniegas. (2)
Garsai e-ė-ie. Jų
taisyklingas tarimas ir
užrašymas žodžiuose.
Dialogas pasakoje.

3.2. Skaito balsu ir tyliai
sakiniais, sąmoningai.
Taisyklingai taria garsus ir

Įvardija spausdintines ir
rašytines, didžiąsias ir
mažąsias lietuvių kalbos

Suskaičiuokim pupeles
ir išmoktas
raideles. (2)

Supranta, kad kūriniai gali
sukelti skirtingas nuotaikas.

19 mokslo
metų savaitė
Sausio 4 sav. (6
pamokos + 1
pamoka R + 1
pamoka STR)
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tinkamai intonuoja tiesioginius,
klausiamuosius ir
skatinamuosius sakinius, daro
pauzes.
3.8. Siekdamas suprasti, apie ką
tekste bus kalbama, peržvelgia į
akis krintančią informaciją
(antraštes, schemas,
paveikslėlius ir pan.).

abėcėlės raides.

Kalbinis žaidimas.
Rašau raides.
Patikrinamasis darbas.

Paaiškina, kaip antraštės,
schemos, paveikslėliai ir pan.
padeda suprasti tekstą.

4.2. Vertinti rašymą kaip
veiklą, teikiančią galimybę
kūrybiškai reikštis kuriant
prasmingą, įdomų rašytinį
tekstą, dalytis mintimis,
jausmais, nuomone su kitais.
3.5. Domėtis įvairiais tekstais,
noriai skaityti, siekti kuo
daugiau sužinoti.

4.2. Sukuria rišlų kelių sakinių
tekstą.

Nusako, kaip parašyti tekstą:
susieti kelis sakinius bendra
mintimi / tema.

Uo uo Mano
meduoliai. (2)
Kaip iškepčiau
meduolį? Nuomonės
išsakymas,
išklausymas,
aptarimas.
Uo uo Nuotykis. (2)
Pokalbis apie patirtą
nutikimą. Dvibalsių
rašymas.

3.6. Džiaugtis savo skaitymo
patirtimi, dalijantis įspūdžiais
su mokytoju, klasės draugais,
tėvais, kitais namiškiais,
patirti skaitymo malonumą.
2.3. Siekti būti suprastam,
mandagiai reikšti savo ar
persakyti kitų mintis.

3.6. Išsako įspūdį, patirtą
skaitant kūrinį, paaiškina
grožiniame kūrinyje
vaizduojamas situacijas.

1.5. Noriai išsakyti nuomonę
apie išgirstą informaciją.

1.5. Komentuoja išgirstą
informaciją aiškumo,

3.8. Siekti pažinti savo
skaitymo gebėjimus ir juos
tobulinti.

3.5. Randa tekste vaizdingus
žodžius ir frazes, paaiškina
iliustracijų sąsajas su tekstu.

Nusako grožinių ir negrožinių
tekstų paskirtį, ryškiausius
išorinius požymius (grafinė
forma, ilgumas).
Supranta, kad teksto
supratimas priklauso nuo
kiekvieno turimos patirties.

2.3. Reiškia savo ar persako kitų Pasako skirtingų nuomonių
nuomones.
pavyzdžių.

Nurodo, kad klausantis yra
svarbu informacijos

Į į Nosinėlės. (2)
Kas ką turi? Žodžių,
kurie atsako į klausimą
ką? rašymas.
Č č Čiuožykloje. (2)
Įdomus nutikimas.
Pokalbis apie saugų
elgesį ant ledo. Raidžių
rašymas.
Č č Mano
augintinis. (1)
Mano augintinio
vardas.
Garsų tarimas ir jų
užrašymas raidėmis.
Č č Mano
augintinis. (1)

20 mokslo
metų savaitė
Vasario 1 sav.
(7 pamokos + 1
pamoka MS)

21 mokslo
metų savaitė

18
naudingumo aspektu.

aiškumas, naudingumas.

3.6. Džiaugtis savo skaitymo
patirtimi, dalijantis įspūdžiais
su mokytoju, klasės draugais,
tėvais, kitais namiškiais,
patirti skaitymo malonumą.

3.6. Nurodo labiausiai patikusią
(vaizdingiausią, įdomiausią,
juokingiausią ar pan.) teksto
vietą ir paaiškina, kodėl ji
patiko.

Supranta, kad kiekvienam
skaitytojui gali patikti
skirtingi dalykai.

3.7. Pasitikėti savo skaitymo
patirtimi ir noriai išsakyti
nuomonę apie perskaitytą
tekstą.

3.7. Įvertina, ar įvykiai išties
galėjo atsitikti, ar yra išgalvoti.

Žino, kad kai kurie aprašyti
įvykiai būna tikri, o kai
kurie – išgalvoti.

1.3. Atidžiai klausytis, gerbti
pašnekovą, laikytis kalbos
etiketo.

1.3. Bendraudamas klausosi
kito, reaguoja į klausimus,
prašymus, pastebėjimus,
pajuokavimus.

2.1. Domėtis kalbėjimo
teikiamomis galimybėmis,
siekti patirti bendravimo
džiaugsmą.

2.1. Siekdamas efektyviau
komunikuoti, pasinaudoja
informacinėmis
komunikacinėmis
technologijomis.

Atpažįsta kalbančiojo
klausimus, prašymus,
pajuokavimus, emocines
būsenas;
skiria tekste klausiamuosius,
liepiamuosius,
skatinamuosius sakinius.
Paaiškina, kaip galima priimti
ir perduoti informaciją,
bendrauti informacinėmis
komunikacinėmis
technologinėmis
priemonėmis.

3.8. Siekti pažinti savo
skaitymo gebėjimus ir juos
tobulinti.
4.5. Pažinti kalbos pagrindus,

3.8. Sieja tekstą su jau žinoma
informacija, kai yra suteikiama
pagalba.
4.5. Rašo nesudėtingą tekstą

Žino, kad skaitant tekstą
vertėtų prisiminti, kas jau yra
žinoma, suprasta.
Nurodo, kaip rašyti žodžius ar

Mano augintinio
vardas.

Vasario 2 sav.
(7 pamokos + 1
pamoka MS)

B b Besmegenis.. (2)
Raidžių rašymas.
Raidžių jungimas į
skiemenis, skiemenų – į
žodžius, o žodžių – į
sakinius.
B b Blogai – gerai. (2)
Kai man gerai, kitam –
blogai?
Savo nuomonės
išsakymas, užrašymas.
(i) Aš jaučiu. (2)
Mano pojūčiai. Mokosi
rašyti ir skirti tekste
minkštumo ženklą.

(i) Aš galiu. (2)
Ką galiu ir gebu
geriausiai? Mokosi
rašyti ir skirti tekste
minkštumo ženklą.

Suskaičiuokim pupeles
ir išmoktas
raideles. (2)
Kalbinis žaidimas.

22 mokslo
metų savaitė
Vasario 3 sav.
(4 pamokos + 1
pamoka MS + 2
pamokos R + 1
pamoka STR)
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laikytis kalbos normų, saugoti
lietuvių kalbą.

laikydamasis 1–2 klasės turinio
apimtimi numatytų gramatikos,
leksikos, rašybos ir skyrybos
taisyklių.

sakinius (iš išmoktų rašybos
ir skyrybos atvejų).

Raidžių rašymas,
tekstų skaitymas ir
analizavimas, darbas
grupėse.
Patikrinamasis darbas.

20
Trečioji knyga
Mokinių pasiekimai
Nuostatos

Turinys (temos)

Terminai

Pastabos

Gebėjimai

Žinios ir supratimas

1

2

3

4

5

6

2.2. Dalyvauti įvairiose
komunikavimo situacijose,
kalbėti, atsižvelgiant į tikslą,
adresatą.
Siekti susikalbėjimu grįsto
bendravimo

2.2. Kalba monologu, dalyvauja
dialoge (atsako į klausimus ir
pats klausia, reiškia mintis ir
jausmus).

Paaiškina, kodėl svarbu
kalbant atsakyti į klausimus,
reaguoti į pastebėjimus.
Paaiškina, kodėl reikia
laikytis pokalbio taisyklių.

Kas yra laikas?. (2)
Pasakojimas apie save.

23 mokslo
metų savaitė

1.2. Nusiteikti klausytis
pozityviai ir aktyviai.

1.2. Klausosi sąmoningai,
dėmesingai, atrenka jam
reikšmingą informaciją.

2.5. Noriai tobulinti savo
kalbėjimą.

2.2. Kalbėdamas atsižvelgia į
adresatą ir komunikavimo
situaciją, kai yra suteikiama
pagalba. Laikosi mandagaus
bendravimo susitarimų.
2.5. Mokytojo padedamas
apmąsto savo kalbėjimą ir
nurodo, kas pasisekė, kas – ne,
ką kitąkart reikėtų daryti kitaip.

Savais žodžiais paaiškina,
kodėl svarbu atidžiai
klausytis ir tiksliai išgirsti
perduodamą informaciją
(žodinę ir nežodinę).
Paaiškina, kuo skiriasi kalbos
garsai nuo aplinkos.

Dž dž Mano
džiaugsmai. (2)
Laikas džiaugtis.
Garso „dž“ vieta
žodyje.
Z z Zebras. (2)
Laikas pramogauti.
Saugus elgesys gatvėje.
Taisyklingas išmoktų
garsų tarimas.

Kovo 1sav. (6
pamokos + 1
pamoka MS + 1
pamoka STR)
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1.2. Nusiteikti klausytis
pozityviai ir aktyviai.

1.1. Nurodo, kad klausantis
galima pažinti pasaulį, gauti
žinių, išgyventi emocijas.
1.2. Įsiklauso ir supranta
informaciją, perteikiamą įvairių
kalbėtojų (pvz., bendraamžių ir
suaugusiųjų, pažįstamų ir
nepažįstamų).
2.2. Laikosi mandagaus
bendravimo susitarimų.

Supranta, kad žmonės kalba
skirtingai: skiriasi jų tarimas,
kalbėjimo tempas ir t. t.

Nurodo, kad kalbantis svarbu
suprasti, dėl ko kalbi, kam
kalbi.

C c Cirko pasaka. (2)
Laikas pramogauti.
Vaidinimas

4.5. Laikytis kalbos normų

4.5. Laikydamasis kalbos normų
rašo aiškiai, suprantamai ranka.

Nurodo, kaip rašyti žodžius iš
išmoktų rašybos atvejų.

2.2. Dalyvauti įvairiose
komunikavimo situacijose,
kalbėti, atsižvelgiant į tikslą,
adresatą.
2.4. Tinkamai vartoti kalbinės
raiškos priemones, laikytis
kalbos normų.

2.2. Laikosi mandagaus
bendravimo susitarimų.

Nurodo, kad kalbantis svarbu
suprasti, dėl ko kalbi, kam
kalbi.

2.4. Taisyklingai taria, kirčiuoja
dažnai vartojamus žodžius.
Tinkamai intonuoja sakinius,
kai yra suteikiama pagalba.
3.1. Supranta ir paaiškina, kad
skaitant įgyjama žinių,
kaupiama patirtis.

Nurodo, kad aiški tartis,
taisyklingas kirčiavimas
padeda klausytojui geriau
suprasti kalbantįjį.
Savais žodžiais papasakoja
teksto, kurį perskaitė, turinį.

H h Himnas. (2)
Laikas švęsti
Taisyklingas h tarimas
ir rašymas.
H h Herbas. (2)
Laikas švęsti.
Taisyklingas h tarimas
ir rašymas.
Ch ch Choras. (2)
Laikas švęsti
Taisyklingas ch-h
tarimas ir rašymas.

3.2. Skaito balsu ir tyliai
sakiniais, sąmoningai.

Mokiniai mokosi vadovautis
mokymo priemonėse

2.2. Dalyvauti įvairiose
komunikavimo situacijose,
kalbėti, atsižvelgiant į tikslą,
adresatą.

3.1. Nusiteikti patirti
skaitymo naudą.

3.2. Vertinti tekstą (plačiąja
prasme) kaip informacijos

C c Cirkas!. (2)
Laikas pramogauti.
Televizijos laida
vaikams, nuomonės.
Darbas su žodynu.

Suskaičiuokim pupeles
ir išmoktas

24 mokslo
metų savaitė
Kovo 2 sav. (8
pamokos)

25 mokslo
metų savaitė
Kovo 3 sav. (5
pamokos + 1
pamoka MS + 1
pamoka R + 1
pamoka STR)
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šaltinį.

naudojamais sutartiniais
ženklais. Mokomasi susirasti
reikiamą temą, tekstą,
pratimą, užduotį ar
iliustraciją.
Mokiniai kalbasi, diskutuoja,
kuo knygos, vadovėliai
skiriasi nuo kitų spausdintų
leidinių.
Supranta, kad žmonės kalba
skirtingai: skiriasi jų tarimas,
kalbėjimo tempas ir t. t.

3.3. Dalytis informacija,
bendrauti, padėti kitiems.

3.3. Randa tekste aiškiai
tiesiogiai pateiktą informaciją.

1.2. Nusiteikti klausytis
pozityviai ir aktyviai.

1.1. Nurodo, kad klausantis
galima pažinti pasaulį, gauti
žinių, išgyventi emocijas.
1.2. Įsiklauso ir supranta
informaciją, perteikiamą įvairių
kalbėtojų (pvz., bendraamžių ir
suaugusiųjų, pažįstamų ir
nepažįstamų).
2.3. Reiškia savo ar persako kitų Supranta, kad tema sieja visą
nuomones.
pasakojimą, paaiškina, kodėl
svarbu pasakoti nuosekliai.
2.1. Supranta, kad kalbėdamiesi Paaiškina, kaip galima turtinti
žmonės gali bendrauti, gauti ir
savo žodyną ir kodėl verta tai
perduoti žinias, patirtį, reikšti
daryti nuolat.
mintis, jausmus, išgyvenimus.
2.4. Kalba raiškiai, daro pauzes, Mokosi rašyti ir skaitydami:
pabrėžia svarbiausius žodžius.
įsidėmi rašybą, nagrinėja
įvairius skaitomame tekste
pastebėtus žodžių rašybos
atvejus.
4.5. Rašo laikydamasis 1–2
Savais žodžiais paaiškina, kuo
klasės numatytų gramatikos,
žmogui naudingas mokėjimas
leksikos, rašybos ir skyrybos
tinkamai kalbėti
taisyklių.
1.1. Nurodo, kad klausantis
Nurodo, kad norint išgirsti

2.3. Siekti būti suprastam,
mandagiai reikšti savo ar
persakyti kitų mintis.
2.1. Domėtis kalbėjimo
teikiamomis galimybėmis,
siekti patirti bendravimo
džiaugsmą.
2.4. Tinkamai vartoti kalbinės
raiškos priemones, laikytis
kalbos normų.
4.5. Pažinti kalbos pagrindus,
laikytis kalbos normų.

1.1. Vertinti klausymą kaip

raideles. (2)
Raidžių kartojimas
Kalbinis žaidimas.
Patikrinamasis darbas.

Velykų istorija. (1)
Laikas šeimoje
Vaidinimas.

Ei ei Mano šeima. (2)
Laikas šeimoje
Dvibalsiai. Jų rašymas.

26 mokslo
metų savaitė
Balandžio 1
sav. (7
pamokos ž 1
pamoka MS)

Dz dz Dziedukas
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vieną svarbiausių žingsnių
bendravimo procese.
1.5. Noriai išsakyti nuomonę
apie išgirstą informaciją.
1.1. Vertinti klausymą kaip
vieną svarbiausių žingsnių
bendravimo procese.
1.3. Atidžiai klausytis, gerbti
pašnekovą, laikytis kalbos
etiketo.

2.2. Siekti susikalbėjimu
grįsto bendravimo.
3.2. Vertinti tekstą (plačiąja
prasme) kaip informacijos
šaltinį.
2.2. Siekti susikalbėjimu
grįsto bendravimo.
3.2. Vertinti tekstą (plačiąja
prasme) kaip informacijos
šaltinį.

galima pažinti pasaulį, gauti
žinių, išgyventi emocijas.
1.5. Išgirstą informaciją sieja su
sava patirtimi, vertina pagal
nurodytus kriterijus.
1.1. Nurodo, kad klausantis
galima pažinti pasaulį, gauti
žinių, išgyventi emocijas.
1.3. Bendraudamas klausosi
kito, reaguoja į klausimus,
prašymus, pastebėjimus,
pajuokavimus.

2.2. Kalbėdamas atsižvelgia į
kalbėjimo tikslą: papasakoja,
informuoja, paaiškina,
apibūdina.
3.2. Skaito savo poreikius ir
galimybes atitinkančius tekstus
ir supranta jų turinį.
2.2. Kalbėdamas atsižvelgia į
kalbėjimo tikslą: papasakoja,
informuoja, paaiškina,
apibūdina.
3.2. Skaito savo poreikius ir
galimybes atitinkančius tekstus
ir supranta jų turinį.

reikia susikaupti, įsiklausyti,
būti atidžiam.
Nurodo, kaip reikia
pasitikslinti, ko nors
neišgirdus ar nesupratus.
Nurodo, kad norint išgirsti
reikia susikaupti, įsiklausyti,
būti atidžiam.
Savais žodžiais paaiškina, kad
klausantis reikia būti
dėmesingam, žiūrėti
pašnekovui į akis, jo
nepertraukti, išklausyti iki
galo, išreikšti nuomonę.
Paaiškina, kaip galima priimti
ir perduoti informaciją.
Žino, kad tekstai gali būti
nevienodai vertingi.

Paaiškina, kaip galima priimti
ir perduoti informaciją.
Žino, kad tekstai gali būti
nevienodai vertingi.

drožia dzievulį. (2)
Laikas šeimoje
Dzūkų tarmės
lyginimas su bendrine
kalba.
Ui ui Dėkui!. (2)
Laikas šeimoje
Dvibalsiai. Jų tarimas ir
rašymas.
Mandagumo žodžiai.

Aš augu
(dvibalsiai). (1)
Laikas šeimoje Eiliuoto
ir neeiliuoto teksto
skyrimas.

Aš augu
(dvibalsiai). (1)
Laikas šeimoje
Dvibalsiai. Jų tarimas ir
rašymas.

27 mokslo
metų savaitė
Balandžio 2sav.
(6 pamokos + 1
pamoka MS +
STR)
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1.4. Dalytis išgirsta
informacija ir įspūdžiais su
mokytoju, klasės draugais,
tėvais, kitais namiškiais.
3.7. Pasitikėti savo skaitymo
patirtimi ir noriai išsakyti
nuomonę apie perskaitytą
tekstą.
1.2. Aktyviai klausytis ir
suprasti informacijos turinį

1.4. Nusako klausomo teksto
temą, daro tiesiogines išvadas,
išsako savo nuomonę.

2.4. Tinkamai vartoti kalbinės
raiškos priemones, laikytis
kalbos normų.

2.4. Pasirenka tinkamą raišką
(kalba tiksliai, aiškiai)
siekdamas informuoti,
paaiškinti, įtikinti.

4.5. Pažinti kalbos pagrindus,
laikytis kalbos normų.

2.4. Tinkamai vartoti kalbinės
raiškos priemones, laikytis
kalbos normų.
4.5. Pažinti kalbos pagrindus,
laikytis kalbos normų.

3.7. Išsako savo nuomonę apie
perskaitytą tekstą, iliustracijas
remdamasis asmenine savo
patirtimi.
1.2. Įsiklauso ir supranta
informaciją, perteikiamą įvairių
kalbėtojų (pvz., bendraamžių ir
suaugusiųjų, pažįstamų ir
nepažįstamų).

4.5. Rašo nesudėtingą tekstą
laikydamasis 1–2 klasės turinio
apimtimi numatytų gramatikos,
rašybos ir skyrybos taisyklių.
2.4. Pasirenka tinkamą raišką
(kalba tiksliai, aiškiai)
siekdamas informuoti,
paaiškinti, įtikinti.
4.5. Rašo nesudėtingą tekstą
laikydamasis 1–2 klasės turinio

Nurodo, apie ką tekste
kalbama, padaro išvadą,
išsako, ką galvoja, Nurodo,
kas tekste pateikta aiškiai ir
kas buvo neaišku.

F f Mano
fotografijos. (2)
Kaip sustabdyti laiką?
Taisyklingas f tarimas
ir rašymas.

Klausosi bendrinės, tarminės
kalbos įrašų iš įvairių šaltinių:
vaizdo ir garso įrašų ar
transliacijų, mokytojo,
bendraamžių. Klausomasi kuo
įvairiausių kalbėtojų, kad
vaikai suprastų, jog žmonių
kalbėjimo būdas, tempas,
aiškumas, taisyklingumas,
raiška ir t. t. gali būti labai
skirtingi.
Aptaria, kokios kalbinės
priemonės daro kalbą
informatyvią (tiksliai parinkti
žodžiai, tikri faktai).
Nurodo, kaip rašyti žodžius ar
sakinius (iš išmoktų rašybos
ir skyrybos atvejų).

F f Mano filmukai. (2)
Vaikiškos televizijos
laidos ir filmai
vaikams.

Aptaria, kokios kalbinės
priemonės daro kalbą
informatyvią (tiksliai parinkti
žodžiai, tikri faktai).
Nurodo, kaip rašyti žodžius ar
sakinius (iš išmoktų rašybos

Kur dingsta
laikas?. (1)
Klausimų sudarymas,
tikslaus atsakymo
formulavimas.

Kur dingsta
laikas?. (1)
Pasakojimas pagal
įvykių seką.

28 mokslo
metų savaitė
Balandžio 3
sav. (7
pamokos + 1
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3.2.Vertinti tekstą (plačiąja
prasme) kaip informacijos
šaltinį.
4.5. Laikytis kalbos normų

3.3. Geranoriškai dalytis
informacija, bendrauti, padėti
kitiems.

2.3. Siekti būti suprastam,
mandagiai reikšti savo ar
persakyti kitų mintis.
1.2. Aktyviai klausytis ir
suprasti informacijos turinį

4.5. Laikytis kalbos normų

2.2. Siekti susikalbėjimu
grįsto bendravimo
(informacijos perdavimo ir
priėmimo adekvatumo).

apimtimi numatytų gramatikos,
rašybos ir skyrybos taisyklių.
3.2. Taisyklingai taria garsus.

4.5. Laikydamasis kalbos normų
rašo aiškiai, suprantamai ranka,
mobiliųjų įrenginių klaviatūra.
3.3. Orientuojasi knygoje.

2.3. Kalbėdamas nenukrypsta
nuo temos, sieja informaciją,
daro išvadas.
1.2. Įsiklauso ir supranta
informaciją, perteikiamą įvairių
kalbėtojų (pvz., bendraamžių ir
suaugusiųjų, pažįstamų ir
nepažįstamų).

4.5. Rašo nesudėtingą tekstą
laikydamasis numatytų
gramatikos, rašybos ir skyrybos
taisyklių.
2.2. Kalbėdamas atsižvelgia į
adresatą ir komunikavimo
situaciją. Laikosi mandagaus
bendravimo susitarimų.

ir skyrybos atvejų).

pamoka R)

Įvardija spausdintines ir
rašytines, didžiąsias ir
mažąsias lietuvių kalbos
abėcėlės raides. Paaiškina
garsų ir raidžių atitiktis.
Pabrėžia, kad rašant būtinai
reikia laikytis kalbos normų.

Abėcėlė. (2)
Išmoktų raidžių, jų
junginių trumpų žodžių
rašymas.

Supranta, kuri informacija yra
svarbiausia tekste, paaiškina,
kaip ją surasti.
Savais žodžiais nusako, kaip
rasti informaciją knygoje.
Pasako skirtingų nuomonių
pavyzdžių.

Suskaičiuokim pupeles
ir išmoktas
raideles. (2)
Kalbinis žaidimas.
Patikrinamasis darbas.
Šiandien yra. (2)
Veiksmo žodžiai

Klausosi kuo įvairiausių
kalbėtojų, kad vaikai
suprastų, jog žmonių
kalbėjimo būdas, tempas,
aiškumas, taisyklingumas,
raiška ir t. t. gali būti labai
skirtingi.

Vakar buvo. (2)
Veiksmo žodžiai.
Klausimų kėlimas.

Balandžio 4
sav. (6
pamokos + 1
pamoka MS +
1 pamoka STR)

Nurodo, kaip rašyti žodžius ar Rytoj bus. (2)
sakinius (iš išmoktų rašybos
Veiksmo žodžiai.
ir skyrybos atvejų).
Klausimų kėlimas.
Paaiškina, kuo pokalbis su
kitu asmeniu skiriasi nuo
pasakojimo.
Nurodo, kad kalbantis svarbu

29 mokslo
metų savaitė

Kai užaugsiu. (2)
Kuo norėčiau būti
užaugęs. Kalbiniai
žaidimai.
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2.2. Siekti susikalbėjimu
grįsto bendravimo
(informacijos perdavimo ir
priėmimo adekvatumo).

2.2. Kalbėdamas atsižvelgia į
adresatą ir komunikavimo
situaciją. Laikosi mandagaus
bendravimo susitarimų.

3.5. Domėtis įvairiais tekstais,
noriai skaityti.

3.5. Pagal išorinius požymius
skiria prozos ir poezijos
kūrinius.

4.2. Kurti tekstus
atsižvelgiant į rašymo tikslą,

2.4. Tinkamai vartoti kalbinės
raiškos priemones, laikytis
kalbos normų.
2.5. Noriai tobulinti savo
kalbėjimą.

4.3. Rašant tekstą atsižvelgti į
teksto visumos, struktūros ir
stiliaus reikalavimus

4.2. Savarankiškai arba
naudodamasis pagalbine
medžiaga kuria rišlų kelių
sakinių pasakojimą.
2.4. Nuosekliai pasakoja ar
atpasakoja.
2.5. Mokytojo padedamas
apmąsto savo kalbėjimą ir
nurodo, kas pasisekė, kas – ne,
ką kitąkart reikėtų daryti kitaip.
4.3. Vartoja tiesioginius,
klausiamuosius, šaukiamuosius
sakinius.

suprasti, dėl ko kalbi, kam
kalbi.
Paaiškina, kuo pokalbis su
kitu asmeniu skiriasi nuo
pasakojimo.
Nurodo, kad kalbantis svarbu
suprasti, dėl ko kalbi, kam
kalbi.
Nagrinėdami tekstą mokiniai
mokosi suprasti kūrinio
sandarą (visumą ir
smulkesnes detales: veikėjai,
laikas, vieta, kalbinė raiška ir
kt.).
Nusako, kaip parašyti tekstą:
susieti kelis sakinius bendra
mintimi / tema.
Žino keletą būdų, kaip reikia
pasakojant sudominti.
Pasako, kad nežinant žodžio
ar frazės, galima pavartoti
kitus žinomus žodžius ar
frazes, išreikšti mintį mimika,
gestais.
Nurodo, kad mintys yra
užrašomos sakiniais. Skiria
rišlų tekstą nuo pavienių
sakinių. Įvardija sakinių rūšis,
paaiškina, kada jie vartojami.
Atlieka įvairias pratybas,
padedančias suprasti, kuo
skiriasi pavieniai žodžiai nuo

Mažas – senas. (2)
Klausimas ką?

30 mokslo
metų savaitė
Gegužės 1 sav.
(8 pamokos)

Kaip auga medis?. (2)
Teksto kūrimas.

Kas kiek gyvena?. (2)
Skaityto teksto
atpasakojimas.

Kas matuoja
laiką?. (2)
Tekstų lyginimas.
Sakinių rašymas.
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3.4. Siekti įžvelgti teksto
(grožinio ir negrožinio)
vertybes.

3.8. Siekti pažinti savo
skaitymo gebėjimus ir juos
tobulinti.
3.2. Skaityti ir suprasti
įvairaus pobūdžio tekstus.

3.7. Vertinti skaitomų tekstų
turinį ir raišką.

3.5. Domėtis įvairiais tekstais,
noriai skaityti.

3.6. Džiaugtis savo skaitymo
patirtimi.

2.2. Kalba monologu,
dalyvauja dialoge (atsako į
klausimus ir pats klausia,
reiškia mintis ir jausmus).

3.4. Suformuluoja teksto
(grožinio ir negrožinio) temą
atsakydamas į klausimą, apie ką
šis tekstas.

3.8. Siekdamas suprasti, apie ką
tekste bus kalbama.
3.2. Taisyklingai taria garsus ir
tinkamai intonuoja tiesioginius,
klausiamuosius ir
skatinamuosius sakinius, daro
pauzes.
3.7. Išskiria aiškias ir mažiau
suprantamas teksto vietas.
3.5. Nusako įvykių seką, nurodo
aiškiai tekste įvardytą veiksmo
vietą ir laiką. Įvardija ir trumpai
apibūdina kūrinio veikėjus,
aptaria jų veiksmus.
3.6. Nusako ir paaiškina
grožinio teksto nuotaiką
(linksmi, liūdni, juokingi
kūriniai / epizodai).
2.2. Paaiškina, kodėl svarbu
kalbant atsakyti į klausimus,
reaguoti į pastebėjimus.

rišlaus sakinio; pavieniai
sakiniai nuo rišlaus teksto.
Iš pradžių mokomasi
apibendrinti dalį teksto, o
vėliau ieškoma formuluotės,
kuri apibendrintų viso teksto
tematiką. Mokiniai ieško savų
atsakymų ir juos pateikia.
Žino, kad skaitant tekstą
vertėtų prisiminti, kas jau yra
žinoma, suprasta.
Paaiškina, kuo spausdintinis
tekstas skiriasi nuo rašytinio.
Garsiniu būdu skaitomas
žodis yra analizuojamas
paraidžiui, kiekvieną raidę
siejant su garsu.
Žino, kad kai kurie aprašyti
įvykiai būna tikri, o kai
kurie – išgalvoti.
Paaiškina, iš kur sužinojo,
kada ir kur vyksta veiksmas.
Nurodo, kas gali būti veikėjai
(žmonės, gyvūnai, daiktai,
išgalvoti subjektai).
Supranta, kad kiekvienam
skaitytojui gali patikti
skirtingi dalykai.
Mokiniai mokosi rišliai
pasakoti (kas, kur, kada,
kodėl įvyko?), informuoti,
paaiškinti, perpasakoti kitais

Diena. Naktis. (2)
Eilėraštis. Eiliuoto
teksto skambesys.

31 mokslo
metų savaitė
Gegužės 2 sav.
(6 pamokos + 1
pamoka MS + 1
pamoka STR)

Savaitė. (2)
Ilgų trumpų garsų
tarimas ir rašymas.

Metai (metų
laikai). (2)
Klausimų kėlimas.
Tikslaus atsakymo
formulavimas.

Mįslių valandėlė. (2)
Mįslės. Kalbiniai
žaidimai.

32 mokslo
metų savaitė
Gegužės 3 sav.
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3.5. Aiškintis, kaip tekstuose
kuriama prasmė.

3.5. Pagal išorinius požymius
skiria prozos ir poezijos
kūrinius.

3.5. Domėtis įvairiais tekstais,
noriai skaityti.

3.5. Nusako įvykių seką, nurodo
aiškiai tekste įvardytą veiksmo
vietą ir laiką. Įvardija ir trumpai
apibūdina kūrinio veikėjus,
aptaria jų veiksmus.
3.1. Mokytojo, bibliotekininko,
tėvų padedamas skaitymui
renkasi savo polinkius
atitinkančius kūrinius,
plečiančius akiratį.
4.2. Savarankiškai arba
naudodamasis pagalbine
medžiaga kuria rišlų kelių
sakinių pasakojimą.

3.1. Suprasti skaitymo
prasmę, naudą ir teikiamas
galimybes.

4.2. Vertinti rašymą kaip
veiklą, teikiančią galimybę
kūrybiškai reikštis.

žodžiais, apibūdinti daiktą,
vietą, gyvūną, asmenį; klausti
ir atsakyti į klausimus;
pradėti, tęsti, užbaigti
pokalbį; inscenizuoti įvairias
situacijas; žaisti kalbinius
žaidimus ir pan.
Supranta, kad tekste
pateikiamos vaizdinės
priemonės vartojamos
tikslingai.
Formuluojama pagrindinė
mintis: ką svarbaus norėjo
autorius pasakyti, o kas
svarbu man kaip skaitytojui.
Paaiškina, iš kur sužinojo,
kada ir kur vyksta veiksmas.
Nurodo, kas gali būti veikėjai
(žmonės, gyvūnai, daiktai,
išgalvoti subjektai).
Pateikia pavyzdžių, ką gali
mokėdamas skaityti ir ko
negalėtų nemokėdamas.

(8 pamokos)

Laiko eilės. (2)
Eiliuoto ir neeiliuoto
tekstų lyginimas.
Eilėraščio nuotaika.

Po pamokų. (2)
Teksto skaitymas.
Analizė.

Valanda
bibliotekoje. (2)
Knyga. Pavadinimas.
Autorius.

Nurodo, kad pasakojimas gali Kitą kartą... (2) (psl.
būti apie patirtus, matytus ar 66–67).
išgalvotus įvykius.
Pasaka. Jos kūrimas ir
sekimas.

33 mokslo
metų savaitė
Gegužės 4 sav.
(6 pamokos + 1
pamoka STR +
1 pamoka R)
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4.5. Laikytis kalbos normų.

4.5. Rašo laikydamasis numatytų
gramatikos, leksikos, rašybos ir
skyrybos taisyklių.

Nurodo, kaip rašyti žodžius
ar sakinius (iš išmoktų
rašybos ir skyrybos atvejų).

Katryte, pabusk!. (2)
Vaidinimas. Sakinio
rašymas.

2.4. Tinkamai vartoti kalbinės
raiškos priemones, laikytis
kalbos normų.

2.4. Taisyklingai taria, kirčiuoja
dažnai vartojamus žodžius.
Tinkamai intonuoja sakinius.

2.4. Tinkamai vartoti kalbinės
raiškos priemones, laikytis
kalbos normų.

2.4. Taisyklingai taria, kirčiuoja
dažnai vartojamus žodžius.
Tinkamai intonuoja sakinius.

Mano gimtadienis. (2)
Šiandien mano gimimo
diena! Raiškus
skaitymas.
Klasės išvyka. (2)
Pasakojimas apie save.

4.2. Kurti tekstus
atsižvelgiant į rašymo tikslą,
adresatą ir komunikavimo
situaciją.
3.2. Skaityti ir suprasti
įvairaus pobūdžio tekstus.

4.2. Pagal savo galimybes rašo
taip, kad skaitytojas jį suprastų.

Žino keletą būdų, kaip reikia
pasakojant sudominti
(vaizdingi žodžiai, tinkama
intonacija, pauzės, gestai).
Žino keletą būdų, kaip reikia
pasakojant sudominti
(vaizdingi žodžiai, tinkama
intonacija, pauzės, gestai).
Paaiškina, ko reikia, kad
skaitantysis jį suprastų.

Mano atostogos. (2)
Trumpo pasakojimo
kūrimas.

4.5. Laikytis kalbos normų.

4.5. Rašo numatytų gramatikos,
leksikos, rašybos ir skyrybos
taisyklių.

3.3. Geranoriškai dalytis
informacija, bendrauti, padėti
kitiems.

3.3. Orientuojasi knygoje.

Skiria sakinio ribas, tekstą
nuo pavienių sakinių.
Paaiškina skyrybos ženklų
(taško, kablelio, klaustuko)
paskirtį.
Nurodo, kaip rašyti žodžius ar
sakinius (iš išmoktų rašybos
ir skyrybos atvejų).
Supranta, kuri informacija yra
svarbiausia tekste, paaiškina,
kaip ją surasti.
Savais žodžiais nusako, kaip
rasti informaciją knygoje.
Nurodo, kaip rašyti žodžius ar
sakinius (iš išmoktų rašybos
ir skyrybos atvejų).

4.5. Pažinti kalbos pagrindus,
laikytis kalbos normų.

3.2. Skaito balsu ir tyliai
sakiniais, sąmoningai.

4.5. Rašo nesudėtingą tekstą
laikydamasis numatytų
gramatikos, leksikos, rašybos ir
skyrybos taisyklių.

34 mokslo
metų savaitė
Gegužės 5 sav.
(6 pamokos + 1
pamoka MS + 1
pamoka R)

Suskaičiuokim pupeles
ir išmoktas
raideles. (2)
Kalbinis žaidimas.
Patikrinamasis darbas.

