1-2 KLASĖS METINIS TEMINIS PLANAS 2019-2020 MOKSLO
METAMS
1. Raidė – garsas, skiemuo, žodis, sakinys. Raidės – garsai A,a.O.o. Pokalbis: „Ką galiu
papasakoti apie save?“
2. Raidės – garsai M,m,N,n. Iš ko sudarytas sakinys? Sakinių kūrimas.
3. Raidės – garsai S,s,Š,š. Kaip rašomi vardai? Pasakojimo struktūra.
4. Diktantas. Pasitikrinamasis darbas. Pasakojimo kūrimas pagal klausimus.
5. Raidės – garsai E,e,Ė,ė. E – ė skyrimas. Pasakojimo kūrimas pagal klausimus.
6. Raidės – garsai I,i,L,l. Žodžio kėlimas. Rašymas toliau nuo krašto. Pasakojimo kūrimas
pagal klausimus.
7. Diktantas. Raidė – garsas K,k. Klausimas kas? Klaustukas. Sakinių sudarymas.
Pasakojimo kūrimas pagal paveikslėlius.
8. Raidė – garsas T,t. Diktantas. Pasitikrinamasis darbas. Pasakojimas pagal paveikslėlius.
9. Raidės – garsai P,p,R,r. Pasakojimas pagal žodžių grandinę.
10. Raidės – garsai U,u,Ū,ū. Atrenkamasis žodžių diktantas. Pasakojimas pagal žodžių
grandinę.
11. Klausimai ką? į ką? Nosinės raidės žodžio gale. Pasakojimo kūrimas.
12. Raidės – garsai V,v,D,d. D – t skyrimas. Pasakojimo kūrimas.
13. Diktantas. Pasitikrinamasis darbas. Raidė – garsas B,b. Skaityto teksto atpasakojimas
remiantis paveikslėlius.
14. Dvibalsis ie. Raidės – garsai G,g,Y,y. Teksto atpasakojimas remiantis paveikslėliais.
15. Dvibalsiai ai, ei, ui. Pasitikrinamasis darbas. Eilėraštis. Eilėraščio pavadinimas ir autorius.
Eilėraščio nagrinėjimas.
16. Raidės – garsai Ž,ž,Z,z. Teksto tema, veikėjai. Veiksmo laikas. Teksto pasakojimas.
17. Raidė – garsas J,j. Minkštummo ženklas. Veiksmo vieta. Teksto pasakojimas.
18. Diktantas. Pasitikrinamasis darbas. Teksto skaitymas. Atsakymų į klausimus radimas.
19. Raidės – garsai C,c,Č,č,H,h,Ch,ch. Skelbimas.
20. Raidės – garsai F,f,Dz,dz,Dž,dž. Kvietimas.
21. Aiškinamasis diktantas. Pasitikrinamasis darbas. Teksto suvokimas.
22. Klausimai ką?, ko daug?. Nosinė raidė žodžio gale. Teksto nagrinėjimas ir pasakojimas.
23. Dvibalsiai au ir uo. Teksto nagrinėjimas ir pasakojimas.

24. Įspėjamasis diktantas. Pasitikrinamasis darbas. Teksto skaitymas ir atsakymas į klausimus.
25. Klausimas ką veikia? Veiksmažodžių galūnių rašyba. Rašinėlis remiantis klausimais ir
duotais atsakymais.
26. Klausimas kur? Daiktavardžių galūnių rašyba. Rašinėlis remiantis klausimais ir duotais
atsakymais.
27. Klausimai kas?, ką veikia?, ką? kur? Teksto suvokimas.
28. Praeitis – ateitis. Klausimai ką veikė? ir ką veiks? Pasakojimo kūrimas. Minties užrašymas.
29. Pasitikrinamasis darbas. Pasakojimo kūrimas. Minties užrašymas.
30. Išeitų temų kartojimas. Pasakojimo kūrimas.
31. Skaitau ir mokausi suparasti tekstus apie tikrovę.
32. Kuo įdomi Kaziuko mugė?
33. Kada rašome nosinę raidę žodžio pabaigoje?
34. Ką sužinojau apie kelionę traukiniu?
35. Ar skiriu o ir uo?
36. Kaip rašyti įspėjamąjį diktantą?
37. Kokių būna knygų?
38. Jau pavasarėja. Kada taip sakoma?
39. Ką žmonės veikia pavasarį?
40. Kas pavasarį vyksta pelkėje?
41. Ar atpažįstu paukščių balsų pamėgdžiojimus?
Pirmoje klasėje pirmiausia mokoma sakytinės (monologinės ir dialoginės) kalbos. Situaciniu
ir teminiu pagrindu išmokstama klausti, atsakyti ir papasakoti. Kiekvienas mokinys kalbinamas
parinkus aktualius klausimus, susijusius su nagrinėjamomis socialinėmis kultūrinėmis
temomis, svarbiausiomis vaiko integracijos į visuomenę požiūriu, atsižvelgiant į jų vartojimo
situaciniuose socialiniuose – buitiniuose kontekstuose dažnumą. Tokiu būdu mokiniai ima
greitai suvokti kalbą iš konteksto ir tik vėliau svarbus tampa skaitymas. Parenkami mokinių
amžių ir interesus atitinkantys tekstai. Iš pradžių jie trumpi, neperkrauti naujų žodžių, vėliau –
ilgesni ir sudėtingesni, bet žodžių, kurių vaikai nemoka, taip pat turi būti labai mažai. Skaitant
tekstus vengiama tiesioginio vertimo į gimtąją kalbą, mokiniai pratinami suvokti teksto prasmę
iš konteksto. Dažnai skaitoma aiškinamuoju būdų, choru, vaidmenimis. Tai lavina klausymo ir
tarties įgūdžius.
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