Užduotys 2 –os klasės mokiniams
Lietuvių kalba (kovo 30 – balandžio 3d.)
Skaityti tekstą „Pilkučiai ant šakelių“, atsakyti į po tekstu esančius klausimus. Parinkti,
kurie žodžiai tinka seneliui, kurie anūkei (14, 15 psl.). Pratybose atlikti užduotis (8, 9 psl.). Mokytis
papasakoti perskaitytą tekstą (remiantis planu 16, 17 psl.). Pratybose atlikti užduotis (10 psl.). Į
sąsiuvinį parašyti veiksmo žodelių – ką veikia tavo šeimos nariai?
Matematika (kovo 30 – balandžio 3d.)
Mokytis padalyti daiktus į dvi, tris, keturias lygias dalis (20 psl. 1, 2, 3, 4 užd., pratybose
20 užd.). Dalybos veiksmus pavaizduoti piešinukais, atlikti dalybos veiksmus (21 psl. 22, 3, 5, 7
užd., pratybose 21 užd.). Įsiminti pavadinimus – dalinys, daliklis, dalmuo. Apskaičiuoti dalmenis
(22 psl. 2, 3, 4, 6, 7 užd., pratybose 22 užd.). Mokytis dalyti sprendžiant tekstinius uždavinius (23
psl. 2, 3, 4, 5, 7, pratybose 23 užd.)
Pasaulio pažinimas (kovo30 d. – balandžio 30 d.)
„Gyvūnai taip pat naudojasi „įrankiais“ 25 psl. Žiūrėdami į paveikslėlį nurodykit, kuris
darbo įrankis kuriam gyvūnui priklauso. „Iš ko jie padaryti“ 26, 27 psl. Pasvarstykit, iš kokių
medžiagų padaryti nupiešti daiktai, atlikit bandymą ir išsiaiškinkit, kurie daiktai skęsta, kurie
plūduriuoja. https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=111&back=t
„Termometras“ 29 psl. – pasimokyk naudotis namie esančiais termometrais. „Gyvybės
vanduo“ 30, 31 psl. Pagalvok, kam reikalingas vanduo. Apskaičiuok, kiek vandens per dieną
suvartoja tavo šeima. „Darbštuolis vėjas, švarus oras“ 32, 33 psl. Sukurk plakatėlį apie gerus ir
blogus vėjo darbus. „Šešėlis, diena-naktis“ 35, 36 psl. Atlik bandymą, kurio pagalba suprasi, kodėl
būna
diena
ir
naktis.
https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429Mhttps://www.youtube.com/watch?v=TtIJrccmXNM
https://www.youtube.com/watch?v=Xb6OjVaodO0
Muzika (kovo30 d. – balandžio 30 d.)
1.„Kūno perkusija“ 69 psl. Padainuokit dainelę atlikdami kūno judesius https://www.youtube.com/watch?v=ZB_faNRbjdc&feature=share&fbclid=IwAR13Wuhe4mNy4h
6_hrPJsic27apWN81O2eapS18qI1k7_3DR4lXi1WsYEfM
2.
Prisiminkite
nateles
https://dudorius.lt/zaidimas-atspeknatas/index.php?fbclid=IwAR3iUhAGp_xc93yGXfHUU6EIvjEuwvH4Adi8j3HoxPAM7MjZwtk
_Q0izhe4
3. ,,Pasaulio tautų muzika“ 70, 71, 77, 78, 79 psl. Pasiskaitykite, pažiūrėkite, kokiais
instrumentais groja kitų tautų žmonės. Paklausykite įvairių šalių lopšinių vaikams
https://korsigita.com/2016/09/24/pasaulio-lopsines/
Dailė ir technologijos (kovo30 d. – balandžio 30 d.)
Dalyvausime kasmetinėje Velykinių kiaušinių parodėlėje (gausite po knygelę).
Dalyvavimas virtualus. Todėl pieškite, aplikuokite ar kaip kitaip papuoškite margutį (popieriaus
lape). Nufotografuokite darbelį ir iki balandžio 15 dienos atsiųskite man į messengerį.
Norint, kad nuoroda veikttų Spauskite CTRL+PELYTĖS KAIRĮ KLAVIŠĄ.

