PASAULIO PAŽINIMAS

Rugsėjis

2. Klasės taisyklės
2b klasės mokiniai svarstė, kaip reikėtų elgtis, kad mokykloje visiems
būtų saugu ir gera. Mokytoja pasiūlė peržiūrėti praėjusiais mokslo metais
sukurtas taisykles. Tas taisykles, kurias sunkiausiai sekėsi vykdyti, mokiniai apibraukė raudonu pieštuku.

1 savaitė

Mokytoja Marija pasiūlė mokiniams susiskirstyti į tris grupes ir
pasvarstyti, ką dar klasėje reikėtų keisti, kad visi geriau jaustųsi. Savo
siūlymus mokiniai užrašė ant lapų.

Draugiškas mokinys
yra tas, kuris:
• neįžeidinėja,
• nesišaipo,
• nesimuša,
• paguodžia.
Taip elkimės visi!

1. NEVĖLUOJAME Į PAMOKAS.
2. ATSINEŠAME REIKIAMAS PRIEMONES.
3. ESAME MANDAGŪS: SVEIKINAMĖS,
DĖKOJAME, ATSIPRAŠOME...
4. PADEDAME VIENI KITIEMS.
5. ESAME DRAUSMINGI PER PAMOKAS.
6. LAIKOMĖS DUOTO ŽODŽIO.
7. TAUSOJAME MOKYKLOS TURTĄ,
PRIEMONES.
8. PRIŽIŪRIME IR TVARKOME KLASĘ.

• Kurias šių taisyklių jūs norėtumėte apibraukti raudonu pieštuku?

Paaiškinkite, kodėl.

I grupė

Siūlome kas
savaitę rinkti po du
budėtojus, kurie:
• vėdintų klasę,
• valytų lentą,
• po pamokų išeitų
tik tada, kai klasė
sutvarkyta.

II grupė

Mokiniai per pertraukas būna
nedrausmingi, nes neturi ką veikti.
Mes siūlome į klasę atsinešti daug
įvairių žaidimų.

Mokiniai išklausė grupių
pasisakymus ir nusprendė, kad visų
šių pasiūlymų stengsis laikytis.

III grupė

• Šias taisykles palyginkite su savo klasės taisyklėmis. Ką tobulinsite

• Balsuodami išsiaiškinkite, kurios grupės siūlymai jums atrodo

•

•

šiais mokslo metais?
Gal šiais metais reikia sugalvoti ir naujų taisyklių? Kokių?
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Grįžome į mokyklą

Klasėje visi norime ir stengiamės sutarti, sudarome klasės taisyklių sąrašą.

įdomiausi.
Pasitarkite ir pateikite dar vieną gerą pasiūlymą 2b klasės
mokiniams.

7

GIMTOJI KALBA

Rugsėjis

2. Mes visi mokomės vienoje klasėje!

1 savaitė

Grįžome į mokyklą

2. Ar prisimenate raides, kurių mokėmės pirmoje ir antroje klasėje?
Įsižiūrėkite į abėcėlę: kurias esate primiršę?

1. Ką reikia daryti, kad mokytis drauge būtų gera? Perskaitykite, ko sau ir
kitiems palinkėjo antros klasės mokiniai.

ABĖCĖLĖ

Lukai!
Kostai!
Angele!

Kazlauskaitė Ieva. Norėčiau, kad mums būtų smagu drauge mokytis.
Pavardė

Vardas

• Kuris linkėjimas įdomiausias? Ko jūs palinkėtumėte savo klasės
draugams?
• Ko mokiniai šiais metais norėtų išmokti? Ko norėtumėte išmokti jūs?
• Kaip manote, kodėl mokiniai sutarė vardą ir pavardę rašyti

spausdintinėmis raidėmis? Kodėl kiekvieno mokinio rašytinės raidės šiek
tiek skiriasi?
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Abėcėlė – raidynas.

Linkėjimas klasės draugams ir sau.

Mokinių sąrašas. Abėcėlė – raidžių sąrašas. Spausdintinės ir rašytinės raidės. Mokomės
kreiptis vardu.

3. Aptarkite:
Kokia tvarka suklijuoti lapeliai mokinių sąraše? Kodėl?
Kaip manote, kada jums gali prireikti abėcėlės? Nusikopijuokite ir
pasikabinkite ten, kur ja naudotis jums bus patogu.

•
•

4. Sudarykite savo klasės mokinių sąrašą. Susitarkite, ką rašysite ant
lapelių, kur juos klijuosite. Sugalvokite klasės ženklą arba šūkį.
Nepamirškite visi pasirašyti.
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MATEMATIKA

Rugsėjis

1 savaitė

Grįžome į mokyklą

1. Skaičių eilė
1. Pasakykite ant balionų užrašytą
mažiausią vienaženklį skaičių.

• Koks yra užrašytas didžiausias
vienaženklis skaičius?
Koks užrašytas didžiausias ir
mažiausias dviženklis skaičius?

•

4. Pasakykite ant mokyklos
langų užrašytų skaičių
kaimynus.
5. Teisingai tarkite ant
takelio užrašytus skaičius.

2. Kokie skaičiai turi
būti tuščiuose
langeliuose?
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Mikas

Joris

Urtė

6. Kuris vaikas aukščiausias? Kuris žemiausias?
Kas jūsų klasėje šiemet pats aukščiausias?
7. Išvardykite kiekvienos eilės skaičius nuo mažiausio iki didžiausio.
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6 79 48 92 37 9 12
69 34 56 71 70 25 2

3. Kuri savaitės diena bus rugsėjo 5-oji?
Kuri mėnesio diena bus ateinantis sekmadienis?
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Prisimename skaičius iki 100.

• Kurie skaičiai yra vienaženkliai? Kurie dviženkliai?
• Kurie skaičiai yra lyginiai? Kurie nelyginiai?
• Kiek dešimčių ir kiek vienetų yra kiekviename skaičiuje?
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English

September

Lesson Two: My Name

Week One

Back To School

3. Pakartokite, kokie jų vardai.

1. Kokie jų vardai? Pasakykite savo vardus.

Hi! I am English.
I am ... .

Hello! My name
is Mia.

Hello! My name
is ... .

Her name
is ... .

His name
is ... .

Rob
Tomas

Viki

Rita

Jane

Tania

4. Pasakykite angliškai savo klasės draugų vardus. Padėkite
naujokei Mijai Marijai prisiminti 2b klasės vaikų vardus.
2. Perskaitykite vaikų vardus. Kaip manote, iš kokių šalių šie vaikai?
Kodėl taip manote?
My name is
Tomas.

My name is
Aija.

My name's
Silva.
My name is
Nina.

My name is
Rad.
My name's
Sergei.
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My name is
Ren.

My name's
Hannah.

5. Prisiminkite ir padainuokite dainelę “What’s your name?”
Išmokome
Suprasti, kai žmonės pasako savo ir kitų vardus.
Perskaityti sakinius:
My name is ... .
His name is ... .
Her name is ... .
Pasakyti savo ir kitų vardus.
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