
VILNIAUS „AUŠROS“ MOKYKLA-DARŽELIS 

2020 M. BIRŽELIO 1-5 D. VEIKLŲ  TVARKARAŠTIS 

 

Klasė Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Veiklos/Mokytojai 

1a 9:00-9.20 val. (ZOOM) 

Pamoka “Sukim sukim 

galveles“ skirta Vaikų 

gynimo dienai paminėti. 

Atliks užduotis, mins 

mįsles. 

Mokytoja : Liza 

9:00-10:00 val. 

Susitikimas su vaikais 

mokyklos kieme 

Mokytoja: Liza, Dovilė 

10:00-10:20 val. (ZOOM) 

Pamoka “ Su šokiais į 

vasarą ”, skirta atsisveikinti 

su mokiniais.  

Mokytoja: Gabrielė 

9:00-9:30 val.(ZOOM) 

Tikyba. Atsisveikinimas su 

tikybos mokytoja. Giedos 

kartu, dalyvaus viktorinoje, 

pasidalins sumanymais 

vasaros atostogoms. 

Mokytoja: Jolanta 

9:00-9.20val. (ZOOM)   

Pamoka “Mes 

Šaunuoliai“, skirta 

atsisveikinimui su 

vaikais. Džiaugsmo 

raštų įteikimas. 

Mokytoja : Liza 

1b 9:30-9:50 val. (ZOOM) 

Pamoka skirta Vaikų 

gynimo dienai paminėti. 

Išsiaiškins, kuo ši diena 

ypatinga, nupieš piešinį. 

Mokytoja : Valentina 

11:00-11:20 (ZOOM) 

Pamoka “Su dainom ir 

šokiais į vasarą ”, skirta 

atsisveikinti su mokiniais. 

Mokytojos: Monika ir 

Gabrielė 

9:00-9:30 val.(ZOOM) 

Tikyba. Atsisveikinimas su 

tikybos mokytoja. Giedos 

kartu, dalyvaus viktorinoje, 

pasidalins sumanymais 

vasaros atostogoms. 

Mokytoja: Jolanta 

 

9:30-9:50 val. (ZOOM) 

Virtuali darbelių 

parodėlė.  

Apžiūrės klasės draugų 

sukurtus darbelius, atliktus 

įvairia tematika. Išsakys 

savo nuomonę, kurie darbai 

labiausiai patiko, kokius 

kūrybinius darbus planuoja  

atlikti vasarą.  

Mokytoja: Valentina 

 

9:30-9:50 val. (ZOOM)   

Pamoka “Mes 

Šaunuoliai“, skirta 

atsisveikinimui su 

vaikais. Džiaugsmo 

raštų įteikimas. 

Pasidžiaugs savo  ir 

draugų pasiekimais. 

Pasveikins vasarinukus, 

palinkės vieni kitiems 

smagių atostogų. 

Mokytoja: Valentina 

2a 10:00-10:40 val. (ZOOM) 

Pamoka Nuotolinė 

projektinė Nuotolinė 

projektinė veikla “Laiminga 

vaikystė” skirta vaikų 

gynimo dienai paminėti. 

Veiklos metu prisimins ir 

papasakos, kada būna 

10:00 – 10:20 (ZOOM) 

Pamoka “ Su dainom ir 

šokiais į vasarą”,  skirta 

atsisveikinti su mokiniais. 

Mokytojos: Monika ir 

Gabrielė 

 

10:20-10:50 val.(ZOOM) 

Tikyba. Atsisveikinimas su 

tikybos mokytoja. Giedos 

kartu, dalyvaus viktorinoje, 

pasidalins sumanymais 

vasaros atostogoms. 

Mokytoja: Jolanta 

 

11:00-12:00 val.  

Susitikimas su vaikais 

mokyklos kieme 

Mokytoja:  Žaneta, Dovilė 

10:00-10:40 val. 

(ZOOM)   Pamoka 

“Keliaujame į trečią 

klasę“, skirta 

atsisveikinimui su 

vaikais. Džiaugsmo 

raštų įteikimas. 

Mokytoja : Žaneta 



laimingi, diskutuos, kas yra 

laimė, sukurs laimės 

ženklą.ženklą. 

Mokytoja : Žaneta 

 

11:00-11:25 VAL. (ZOOM) 

Pamoka „Board game“, 

skirta prisiminti/užtvirtinti 

anglų kalbos žodžius, vaikai 

rungtyniaus komandomis.   

Mokytoja: Inga 

 

2b 10:00-10:40 val. (ZOOM) 

Pamoka skirta “Vaikų 

gynimo dienai paminėti”. 

Išsiaiškins, kuo ši diena 

ypatinga, spręs viktoriną, 

atliks eksperimentą.  

Mokytoja: Edita 

10:00-10:30 val.(ZOOM) 

Tikyba. Atsisveikinimas su 

tikybos mokytoja. Giedos 

kartu, dalyvaus viktorinoje, 

pasidalins sumanymais 

vasaros atostogoms. 

12:00 – 12:20 val. (ZOOM) 

Pamoka „Su dainom į 

vasarą“, skirta atsisveikinti 

su mokiniais.  

Mokytoja: Monika 

13:00 – 14:00 val. 

Susitikimas su vaikais 

mokyklos kieme. 

Mokytojos: Edita ir 

Gabrielė 

 

12:00 – 12:20 val. (ZOOM)  

Pamoka „Now I know“, 

skirta atsisveikinti su 

mokiniais.   

Mokytojas: Dominykas 

 

12:00 – 12:25 val. (ZOOM)  

Pamoka „Board game“, 

skirta prisiminti/užtvirtinti 

anglų kalbos žodžius, vaikai 

rungtyniaus komandomis.   

Mokytoja: Inga 

 

10:00-10:40 val. 

(ZOOM)   Pamoka 

“Mes Trečiokai“, skirta 

atsisveikinimui su 

vaikais. Džiaugsmo 

raštų įteikimas. 

Mokytoja: Edita 
 

2c 11:00-11:40 val. (ZOOM). 

Pamoka skirta paminėti 

Vaikų gynimo dienai. 

Vaikai sužinos, kada ši 

šventė atsirado, kuo ji yra 

ypatinga. Taip pat sužinos, 

kaip kitos šalys mini šią 

dieną, spręs kryžiažodį. 

Mokytoja: Arūnė 

12:00-13:00 val.  

Susitikimas su vaikais 

mokyklos kieme. Sušoks 

šokį, aptarsime nuotolinio 

mokymosi privalumus ir 

trūkumus.  

Mokytojos: Arūnė ir 

Gabrielė. 

9:40- 10:10 val.( ZOOM) 

Tikyba. Atsisveikinimas su 

tikybos mokytoja. Giedos 

kartu, dalyvaus viktorinoje, 

pasidalins sumanymais 

vasaros atostogoms. 

12:30 – 12:50 val. (ZOOM 

Pamoka „Now I know“, 

skirta atsisveikinti su 

mokiniais.   

Mokytojas: Dominykas 

 

12:30 – 12:55 val. (ZOOM)  

Pamoka „Board game“, 

skirta prisiminti/užtvirtinti 

11:00-11:40 val. 

(ZOOM) 

Pamoka „Antra klasė – 

įveikta“,  skirta 

atsisveikinimui su 

mokiniais. Džiaugsmo 

raštų įteikimas.  

Mokytoja: Arūnė 



anglų kalbos žodžius, vaikai 

rungtyniaus komandomis.   

Mokytoja: Inga 

 

3a 10:00-10:30 val. (ZOOM) 

Pamoka "Aš turiu teisę" 

skirta Vaikų gynimo dienai 

paminėti. Vaikai žiūrės 

filmuką "mano teisės", 

prisimins savo teises, 

paaiškins, kaip jas supranta, 

išspręs kryžiažodį. 

Mokytoja :Rita 

 

9:00-9:20 (ZOOM) 

Pamoka “  Su dainom ir 

šokiais į vasarą ” , skirta 

atsisveikinti su mokiniais. 

Mokytojos:  Monika ir 

Gabrielė   
 

9:00 – 11:00 val. 

Susitikimas su vaikais 

mokyklos kieme. 

Mokytoja: Rita ir 

Dominykas 

9:40-10:10 val.(ZOOM) 

Tikyba. Atsisveikinimas su 

tikybos mokytoja. Giedos 

kartu, dalyvaus viktorinoje, 

pasidalins sumanymais 

vasaros atostogoms. 

Mokytoja: Jolanta 

 

 

11:30-11:55 val. (ZOOM) 

Pamoka „Board game“, 

skirta prisiminti/užtvirtinti 

anglų kalbos žodžius, vaikai 

rungtyniaus komandomis.   

Mokytoja: Inga 

 

10:00-10:30 val. 

(ZOOM)   Pamoka "AŠ 

jau ketvirtokas", skirta 

atsisveikinimui su 

vaikais. Gerumo raštų 

įteikimas. 

Mokytoja: Rita 

4a 10:00-10:30 val.(ZOOM) 

 Atsisveikinimas su tikybos, 

muzikos mokytojais. 

Dainuos, dalyvaus 

viktorinoje, pasidalins 

sumanymais vasaros 

atostogoms. 

Mokytojos: Jolanta, 

Monika 

 

 

11:00-11:30 Paskutinė 

pamoka ketvirtokams. 

(ZOOM) 

Mokytoja: Dalė 

11. 00 val. (ZOOM) 

„Ketvirtokų išleistuvės“  

Mokytojos: Dalė, Monika 

9:00-11:00 val. Susitikimas 

su vaikais mokyklos kieme 

Mokytoja: Dalė , 

Dominykas, Gabrielė 

10:00-10:40 val ( Zoom 

Pamoka “Aš jau 

penktokas“, skirta 

atsisveikinimui su 

vaikais. Džiaugsmo 

raštų įteikimas. 

Mokytoja: Dalė 

 


