PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PLANAS 9M. IR VYRESNIEMS
VAIKAMS, 2019-2020 MOKSLO METAMS
Pirmas pusmetis:
09.01 – atostogų nuotykių aptarimas. Pokalbis dviese bei atpasakojimo rašymas apie klasės
draugo atostogas. Atostogų metu buvusių Lietuvai svarbių datų aptarimas (Joninės, Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, Žolinės)
09.14 – laisvalaikio veiklos. Teksto suvokimo užduotis, susijusi su šia tema.
09.28 – Lietuvos geografija bei gamta. Kas Lietuvoje yra unikalu? Nuomonės reiškimo frazės
bei diskusija apie tėvynės sampratą.
10.12 – laiško/kvietimo klasės draugui rašymas, pavyzdžių analizavimas.
10.26 – atsakymo į laišką/kvietimą rašymas.
11.09 – Aš esu pasaulio Lietuvis. Susipažinimas su kitomis pasaulio Lietuvių bendruomenėmis,
veikla, lituanistinėmis mokyklomis. Pasaulio lietuvio sąvokos supratimas, diskusija ir grupinis
darbas.
11.23 – Aš esu pasaulio Lietuvis. Tęstinė pamoka. Bendradarbiavimas su viena iš Lituanistinių
mokyklų JAV – laiškų rašymas, piešimas, bendras plakatas.
12.07 – Kalėdinis laikotarpis. Kūčių bei Kalėdų tradicijos šeimoje, jų svarba bei žiemos
atostogų planų aptarimas.
12.14 arba 12.15 ( Kalėdų šventė)
Antras pusmetis:
01.04 – teksto suvokimo užduotis Sausio 13 dienos tema.
01.18 – diskusija apie medijas. Skelbimo/diktanto rašymas.
02.01 – tarmės. Senoviniai/ kasdieninėje kalboje retai girdimi žodžiai. Sudurtiniai žodžiai.
02.15 – kūrybinė užduotis (teksto kūrimas su įžanga, raida ir pabaiga).
02.29 – daikto/paveikslėlio aprašymas.
03.14 – dialogo su klasės draugu kūrimas.
03.28 – pasakėčios skaitymas bei aptarimas.
04.04 –Velykų tradicijos Lietuvoje ir Norvegijoje. Palyginimo išsireiškimai bei frazės.
Diktanto rašymas
04.18 – svarbiausios Lietuvos istorijos datos bei faktai, lietuvių kalbos svarba bei sunkumai.
Mokymasis kurti tekstą su įžanga, raida ir pabaiga.
05.02 – diskusija apie praėjusios mokslo metus. Nuomonės reiškimas bei pagrindimas.
Vasaros planų aptarimas bei komandinis darbas-plakatas su palinkėjimais klasės draugams.
05.16 – mokslo metų uždarymo šventė
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