
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Kovo 30 d. – balandžio 3 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 

Mokytojas: Asta Macežinskienė 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 

Mokytojas: Ina Andrulienė 

Mokytojas: Inga Levinskienė 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
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Mokytojas: Jolita Miškinienė 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 

Mokytojas: Rima Marozienė 

Mokytojas: Tomas Asakavičius 

Mokytojas: Vilma Plutienė 

Mokytojas: Vilma Viltė Šivickienė 

Mokytojas: Vilmantė Rimkevičienė 

Mokytojas: Violeta  Visockienė 
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Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 
Dalykas: Šokis 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
  5a klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 

   

 Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

   

 Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 

   

2.        1d klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 

5b klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 

3a klasė 

 Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 

4a klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 
 Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 
 Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 
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Vertinamas žingsnelių 

mokėjimas. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 
3.  1a klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne.  

2b klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 

6b klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne.  

4b klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 
 Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 
 Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinamas žingsnelių 

mokėjimas. 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 
4.  1b klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 

2a klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne.   

3a klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 

1c klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 
 Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

 Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinamas žingsnelių 

mokėjimas. 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinamas žingsnelių 

mokėjimas. 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 
5.    6a klasė 

Tik Tok šokio vaizdo 

medžiaga Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne. 
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  Tik Tok 

programoje/Tamo 

dienyne 

 

   Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas per 

Tik Tok programėlę. 

Vertinama ritmika, 

žingsnelių mokėjimas. 

 

6.      

     

     
7.      
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Mokytojas: Antanas Žvaginis 
Dalykas: fizika 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4.   7a klasė 

Tema ,,Temperatūra ir 

jos matavimas“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

 8 a klasė 

Tema ,,Skridinys“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

  Office 365  Office 365 

  Testinė užduotis 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

 Testas ,,Skridinys“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

5.   8a klasė 

Tema ,,Svertas. 

Uždavinių sprendimas“ 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

 8b klasė 

Tema ,,Skridinys“ 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 
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Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

Vaizdo konsultacija 

 

  Office 365  Office365 

  Testinė užduotis 

Office365 

Kaupiamasis balas 

 Testas ,,Skridinys“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

6.   7a klasė 

Tema ,,Temperatūra ir 

jos matavimas“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

  

  Office365   

  Testinė užduotis 

Office365 

Kaupiamasis balas 

  

7.   8b klasė 

Tema ,,Svertas. 

Uždavinių sprendimas“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

  

  Office365   

  Testinė užduotis 

Office365. 

Kaupiamasis balas 
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Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 
Klasė: priešmokyklinio ugdymo grupė 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. „Pempė ir varna“ 

vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

„Vieversis ir Varnėnas“ 

vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Pažintinės  vaizdo 

medžiagos apie gandrą 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Vaizdo medžiagos apie 

inkilus nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Didaktinių ir 

lavinamųjų žaidimų 

nuorodos patalpintos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Užduotys pateikiamos  

„Opa-pa“  pratybose 

11-12 psl. 

Užduotys pateikiamos  

„Opa-pa“  pratybose 

13- 14 psl. 

Užduotys pateikiamos 

pratybose 15- 16 psl. 

Užduotys pateikiamos 

pratybose 17 psl. 

Pateikta matematinė 

užduotis Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Grįžtamasis ryšys 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

2. Audio pasakos „Varna 

ir sūris“ nuoroda 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje  

Pasakos „Vieversys - 

artojo paukštelis“ 

tekstas patalpintas 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje  

Dainos „Gandrai 

gandrai ga ga ga“ audio 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje . 

„Gandras gandras ga ga 

ga„ šokio vaizdinė 

medžiaga 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje . 

 

 

Rankos lavinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

Raidžių pažinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

Skaičių pažinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

Erdvinio suvokimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 
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Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

3. „Skaičių žaidimo“ 

aprašas 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Kūrybinė užduotis 

pasitelkiant į pagalbą 

vaizdo medžiagą kurios 

nuoroda patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Interaktyvus žaidimas 

„Paukščių garsai“ 

patalpinamas 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Skiemenų jungimo 

užduotis. patalpinamas 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

 Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 
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Mokytojas: Asta Macežinskienė 
Dalykas: Užsienio kalba (anglų)  

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 

 

 

 

7a klasė 

Tema: Grammar and 

vocabulary revision. 

Pateikiamas gr. 

medžiagos pakartojimas. 

Vaizdo nuoroda. 

 Nurodomos užduotys 

atlikti Spark3 WB on-

line (edigitbooks.com) 

2a klasė  

Tema: Rooms. 

Bus pateikiamos užduotys 

pagal 

https://www.youtube.com

/watch?v=QArqPhOW2G

A 

Kartojimas: 1,2 pamokos  

5a/b 

Tema: Self-check 5. 

Nurodomos užduotys( 1-

7) atlikti Spark1 WB on-

line.(edigitbooks.com) 

2b 

Tema: Song. Phonics. 

Vadovėlio medžiaga su 

įgarsinimu pateikiama 

pagal 

https://www.youtube.com/

watch?v=B_DuxaXXyeY 

3,4 pamokos. 

 

 

6a/b 

Tema: Test. Revising 

module 5.  

Comparatives and 

superlatives. 

Užduotys Hilfen.com 

skaitmeninėje erdvėje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje. 

Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu 04.07  

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu 

 04. 08  

Testo užduočių  vertinimas 

hilfen.com pagal mokinių 

atsiųstus balus, taikant 

vertinimo lentelę. 

2. 

 

 

4a klasė 

 

Tema: Body parts. 

Prieš tai buvusios 11 sk. 

medžiagos kartojimas: 

tekstų(visų to sk.) 

2b klasė 

 

Tema; Rooms 

Bus pateikiamos užduotys 

pagal 

https://www.youtube.com

8b 

Tema: Revision: Passive. 

Grammar Bank 5. 

Nurodomas užduotis 

atlikti Spark4 WB on-

line.(edigitbooks.com) 

2a 

 

Tema: Song. Phonics. 

Vadovėlio medžiaga su 

įgarsinimu pateikiama 

pagal 

5a/b 

Tema: comparatives and 

superlatives. 

Užduotys Ema 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

https://www.youtube.com/watch?v=QArqPhOW2GA
https://www.youtube.com/watch?v=QArqPhOW2GA
https://www.youtube.com/watch?v=QArqPhOW2GA
https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY
https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY
https://www.youtube.com/watch?v=QArqPhOW2GA
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skaitymas, su jais 

susijusių užduočių 

atlikimas. 

/watch?v=QArqPhOW2G

A 

Kartojimas: 1,2 pamokos 

https://www.youtube.com/

watch?v=B_DuxaXXyeY 

3 ir 4 pamokos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu  

04.08 

Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu  

 04.08  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu - 04.07  

Užduočių taisymas ir 

klaidų išsiaiškinimas Ema 

skaitmeninėje erdvėje 

3. 

 

 

 

8b klasė 

Tema: Passive. 

Grammar revision. 

Pateikiamas gr. 

medžiagos pakartojimas. 

Vaizdo nuoroda. 

Nurodomos užduotys 

atlikti Spark4 WB on-

line (edigitbooks.com) 

3a klasė 

Tema: Places in the city. 

Prieš tai buvusios 11 sk. 

medžiagos kartojimas: 

tekstų (visų to skyriaus) 

skaitymas, su jais 

susijusių užduočių 

atlikimas. 

4a 

Tema: Body parts. 

Revision. 

https://agendaweb.org/voc

abulary/body-

exercises.html 

Interaktyvios užduotys 

3b 

Tema: Where is/ Where are 

vartojimas.  

Power Point skaidrių 

pristatymas.  

Interaktyvios užduotys 

liveworksheets.com 

skaitmeninėje erdvėje 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje. 

Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu  

 04. 07  

 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

liveworksheets.com 

skaitmeninėje erdvėje 

 

4. 

 

 

6a/b klasės 

Tema: Grammar and 

vocabulary revision 

Pateikiamas gr. 

medžiagos pakartojimas. 

Vaizdo nuoroda. 

3b klasė 

Tema: Places in the city.  

Prieš tai buvusios 11 sk. 

medžiagos kartojimas: 

tekstų (visų to skyriaus) 

skaitymas, su jais 

susijusių užduočių 

atlikimas. 

4b 

Tema: Body parts. 

Revision. 

https://agendaweb.org/voc

abulary/body-

exercises.html 

Interaktyvios užduotys 

3b 

Tema: Where is/ Where are 

vartojimas.  

Power Point skaidrių 

pristatymas.  

Interaktyvios užduotys 

liveworksheets.com 

skaitmeninėje erdvėje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QArqPhOW2GA
https://www.youtube.com/watch?v=QArqPhOW2GA
https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY
https://www.youtube.com/watch?v=B_DuxaXXyeY
https://agendaweb.org/vocabulary/body-exercises.html
https://agendaweb.org/vocabulary/body-exercises.html
https://agendaweb.org/vocabulary/body-exercises.html
https://agendaweb.org/vocabulary/body-exercises.html
https://agendaweb.org/vocabulary/body-exercises.html
https://agendaweb.org/vocabulary/body-exercises.html
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Nurodomos užduotys 

atlikti Spark2 WB on-

line (edigitbooks.com) 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu  

 04. 07  

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

liveworksheets.com 

skaitmeninėje erdvėje 

 

5. 

 

 

5a/b 

Tema: Grammar and 

vocabulary revision. 

Pateikiamas gr. 

medžiagos pakartojimas. 

Vaizdo nuoroda. 

Nurodomos užduotys 

atlikti Spark1 WB on-

line (edigitbooks.com) 

 7a 

Tema: Test. Revising 

module 5.  

Conditionals. Wishes.  

Užduotys Hilfen.com 

skaitmeninėje erdvėje.  

4b 

Tema: going to (ketinimui 

reikšti) vartojimas. 

Video pristatymas 

https://agendaweb.org/verb

s/future-be-going-to-

exercises.html 

Interatyvios užduotys: 

https://www.englischhilfen.

de/en/exercises/tenses/goin

g_to_future_statements.htm 

7a 

Tema: Pasirengimas 

projektui  „Endangered 

Species Around the World“ 

Kriterijų pristatymas PPP 

programa  

„The criteria of good 

presentation“. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

 Testo užduočių  

vertinimas hilfen.com 

pagal mokinių atsiųstus 

balus, taikant vertinimo 

lentelę. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

hilfen.com skaitmeninėje 

erdvėje 

Projektui atlikti skiriama 

savaitė. 

Pranešimai bus atsiunčiami 

per Tamo. Vertinimas 

pagal pristatytus geros 

prezentacijos kriterijus. 

6.  6a/b klasės 

Tema: Grammar revision: 

Grammar Bank 5. 

 8b 

Tema: Skills: Reading. 

Moba art too bad to be 

ignored. 

5a klasės valandėlė 

Vaizdo filmas  

„ Ar tikrai reikia būti 

namie?“ 

https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html
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Nurodomos užduotys 

atlikti Spark2 WB on-

line.(edigitbooks.com) 

Vadovėlio Spark 4 

medžiaga. Pateikiamas 

skaitmeninis audio įrašas.  

Atliekamos užduotys, 

susijusios su tekstu. 

ZOOM vaizdo 

konferencija. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

 Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 
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Mokytojas: Audronė Bartninkienė 
Klasė: lietuvių kalba 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  6a klasė 

Tema - įvadinė 

pamoka.  

Supažindinimas su 

mokymosi įrankiais, 

skaitmeninėmis 

užduotimis. Taisyklės 

ir susitarimai. 

Bandomasis testas 

Eduka.lt 

6a klasė 

Tema - „Pirmoji 

lietuviška knyga“. 

Kartojimo pamoka. 

Psl. vadovėlyje 14-19; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

6a klasė 

Skaitau gimtąja kalba. 

Psl. vadovėlyje 20-23, 

perskaityti/susipažinti 

su tekstais. 

5a klasė 

Literatūrinė pasaka – 

tradicinių vertybių 

perteikėja. S. Nėris 

„Eglė žalčių karalienė“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

5a klasė 

 Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

 

 

ZOOM programa. 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

ZOOM vaizdo pamoka 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje 

Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis vertinimas 

2.  7a klasė 

Tema - Įvadinė 

pamoka.  

Supažindinimas su 

mokymosi įrankiais, 

6b klasė 

Tema – „Pirmoji 

lietuviška knyga“. 

Kartojimo pamoka. 

Psl. vadovėlyje 14-19; 

7a klasė 

Dalyvio reikšmė 

gramatiniai požymiai. 

Psl. vadovėlyje 17-18, 

perskaityti/susipažinti 

7a klasė 

 

Dalyvių rūšys. 

Psl. vadovėlyje 19-20, 

6a klasė  

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 
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skaitmeninėmis 

užduotimis. Taisyklės 

ir susitarimai. 

Bandomasis testas 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

su teorija ir 

pavyzdžiais. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

Perskaityti/susipažinti 

su teorija ir 

pavyzdžiais. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

ZOOM programa. 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

ZOOM vaizdo pamoka 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis vertinimas 

3.  7a klasė 

Tema – 

Asmenuojamųjų 

veiksmažodžių formų 

kartojimas. 

Psl. vadovėlyje 14., 

susipažinti su teorija ir 

pavyzdžiais. 

6b klasė 

Tema - Skaitau gimtąja 

kalba. 

Psl. vadovėlyje 20-23, 

perskaityti/susipažinti 

su tekstais. 

7a klasė 

Dalyvio reikšmė 

gramatiniai požymiai. 

Psl. vadovėlyje 17-18, 

perskaityti/susipažinti 

su teorija ir 

pavyzdžiais. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

 

7a klasė 

Dalyvių rūšys. 

Psl. vadovėlyje 19-20, 

Perskaityti/susipažinti 

su teorija ir 

pavyzdžiais. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

- 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

- 
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Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

- 

4.    5a klasė 

Tema - Įvadinė 

pamoka.  

Supažindinimas su 

mokymosi įrankiais, 

skaitmeninėmis 

užduotimis. Taisyklės 

ir susitarimai. 

Bandomasis testas 

Eduka.lt 

5a klasė 

Literatūrinė pasaka – 

tradicinių vertybių 

perteikėja. S. Nėris 

„Eglė žalčių karalienė“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

- 7a klasė  

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu E.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

 

- ZOOM programa. 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

- ZOOM vaizdo pamoka 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje 

- Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis vertinimas 

5.  6b klasė 

Tema - Įvadinė 

pamoka.  

Supažindinimas su 

mokymosi įrankiais, 

skaitmeninėmis 

užduotimis. Taisyklės 

ir susitarimai. 

Bandomasis testas 

7a klasė 

Tema -

Neasmenuojamosios 

veiksmažodžio formos. 

Psl. vadovėlyje 15-16, 

perskaityti/susipažinti 

su teorija ir 

pavyzdžiais. 

Mokymas(is) vyks 

6b klasė 

Skaitau gimtąja kalba. 

Psl. vadovėlyje 20-23, 

perskaityti/susipažinti 

su tekstais. 

6b klasė 

K. Donelaitis „Metai“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

 

5a klasė 

Kūrybiškumo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 
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asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

ZOOM programa. 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

6.  7a klasė 

Tema - 

Asmenuojamųjų 

veiksmažodžių formų 

kartojimas. 

Psl. vadovėlyje 14., 

susipažinti su teorija ir 

pavyzdžiais. 

7a klasė 

Tema - 

Neasmenuojamosios 

veiksmažodžio formos. 

Psl. vadovėlyje 15-16, 

perskaityti/susipažinti 

su teorija ir 

pavyzdžiais. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

- 6a klasė 

K. Donelaitis „Metai“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

 

Klasės valandėlė  

Knygelė „Aš augu“ 

(skaitmeninė versija) 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

- Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

- 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje 

- Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje 

- 
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Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2b 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Lietuvių kalba 

Tema: Eduka.lt - 

mokausi dirbti.  

Mokysis dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. Atliks 

bandomąsias užduotis. 

Matematika 

Tema:  Eduka.lt - 

mokausi dirbti.  

Mokysis dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Ema ir Eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

 Lietuvių kalba 

Tema: Telefonas. Kaip 

rašyti pasakojimą 

remiantis planu ir 

veiksmo žodžiais? 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Ema ir Eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje, 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el.paštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klasė 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, elpaštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klasė 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA, EDUKA.LT 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA, EDUKA.LT 

2. Lietuvių kalba 

Tema: EMA 

mokymosi aplinka- 

mokausi dirbti. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EMA  skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 STE(A)M 

laboratorija 

Tema: Ilgalaikis 

projektas: „Sodiname 

svogūną“. 

Savarankiškas darbas 

Matematika 

Tema: Kaip braižyti 

stulpelinę 

diagramą? 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Ema ir Eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

Matematika 

Tema: Kaip skaityti 

stulpelinę 

diagramą? 
Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Ema ir Eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 
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(diferencijuotos 

užduotys) 

(diferencijuotos 

užduotys). 
 

(diferencijuotos 

užduotys). 
 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., EMA 

mokymosi aplinkoje. 

 Į  TAMO.LT vaikams 

bus pateikta vaizdo 

medžiaga ir lentelė 

stebėjimams  rašyti 

(Priedas Nr. 1 ) 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klasė. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klasė. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

 Svogūno augimo 

fiksavimo nuotraukas  

atsiųsti per TAMO.LT 

dienyną, el. paštą.. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA, EDUKA.LT. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA, EDUKA.LT. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona) 

3. Pasaulio pažinimas 

Tema: „Kaip mes 

suvokiame aplinką“. 

Vadovėlyje 34 psl. 

Pratybų sąsiuvinyje 

1,2,3,4 užduotys (26-27 

psl.) 

 

   Dailė ir technologijos 

Tema: Projektas 

„Pavasaris 

Lietuvoje“. 

Išsiųsta užduotis į 

TAMO: stebėti gamtą, 

nuotraukomis arba 

piešiniais fiksuoti 

pokyčius. Jį atsiųsti į 

el. paštą. 

Savarankiškas darbas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

   Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu 

Atliktas užduočių 

nuotraukas atsiųs į 

TAMO.LT., el. paštą. 

   Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė, 

nuotraukas  atsiųsti per 

TAMO.LT dienyną, el. 

paštą. 
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4.  

 

Matematika 

Tema: EMA 

mokymosi aplinka- 

mokausi dirbti. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EMA  skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje, 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: Praeitis. 

Kokius veiksmo 

žodžius vartojama? 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 
 

Lietuvių kalba 

Tema: Aitvaro 

skrydis. Kaip rašyti 

pasakojimą remiantis 

planu ir veiksmo 

žodžiais? 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Mokiniai atliks 

nurodytas užduotis 

sąsiuvinyje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas pasakoja 

apie Puntuko 

akmenį? Mokymas(is) 

vyks Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

(diferencijuotos 

užduotys). Mokiniai 

atliks nurodytas 

užduotis sąsiuvinyje. 
 

Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka 

„Mankšta“. 

 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,, EMA 

mokymosi aplinkoje, el 

paštu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT, EMA 

skaitmeninė erdvė 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, e. lpaštu, 

EMA pratybos.lt, 

EDUKA klasė. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

EMA pratybos.lt, 

EDUKA klasė. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas Ema 

mokymosi aplinkoje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

5.  Fizinis ugdymas 

Vyks vaizdo pamoka 

Lietuvių kalba 

Tema: Aitvaro 

skrydis. Kaip rašyti 

pasakojimą remiantis 

planu ir veiksmo 

žodžiais? 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt ir Ema 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kodėl reikia 

tartis? Mokymas(is) 

vyks Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Mokiniai atliks 

Konsultacinė pamoka 

Vyks vaizdo pamoka 
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skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 
 

nurodytas užduotis 

sąsiuvinyje. 

*Papildoma užduotis. 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu. 

 Zoom platforma Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

EMA pratybos.lt, 

EDUKA klasė. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

EMA pratybos. lt, 

EDUKA klasė. 

Zoom platforma 

  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

 

6. Dailė ir technologijos 

Projektas „Pavasaris 

Lietuvoje“. 

Išsiųsta užduotis į 

TAMO: stebėti gamtą, 

nuotraukomis arba 

piešiniais fiksuoti 

pokyčius. Jį atsiųsti į 

el. paštą. 

   Klasės vadovo 

programa 
„Aš augu“ knygelės 

(kompiuterinis 

variantas) 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu 

   Atlieka pateiktą 

užduotį. 

Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė, 

nuotraukas  atsiųsti per 

TAMO.LT dienyną, el. 

paštą. 
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Mokytojas: DAIVA JAKUČIONIENĖ 
Dalykas: istorija 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.  5 b klasė 

Savarankiškas mokymasis 

Per TAMO. 

Supažindinu mokinius su 

darbo planu dviem 

pamokom 

(t.y. savaitės  darbui ir 

bendraisiais susitarimais 

dėl darbo nuotoliniu būdu). 

Užduotis: pakartoti 

skyriaus  ,,Tolimas didelės 

valstybės užkampis“ 

medžiagą vadovėlyje 

(naudotis vadovėlyje 

esančia atmintine,,Ar 

išmokai?“) ir pasiruošti 

atsiskaitymo darbui 

sekančią pamoką 

 (penktadienį) 

 

 

8a klasė 

Savarankiškas mokymasis 

Per TAMO mokiniai gauna 

užduotis analizuoti temos 

,,Jūrų valdovės“ tekstą ir 

šaltinius, peržiūrėti vaizdo 

informaciją 

Mozaik 3D programėlėje 

„Džeimstaunas“, 

„Vergovinė plantacija“, 

„Inkų karys“, 

„Actekų karys“, 

„Tenochitlan 15 th century“ 

nuorodą visos  moza Book 

https://www.mozaweb.com/lt/l

exikon.php?cmd=getlist&let=7

&sid=TOR&pg=6 

bei parengti prezentaciją (apie 

pasirinktą senojo pasaulio 

civilizaciją 

( pvz. majų, inkų, actekų) ir 

padaro išvadas, kokią įtaką jai 

darė europiečiai. 

7a klasė II gr. 

Savarankiškas mokymasis 

Per TAMO. Mokiniai 

gauna užduotis susipažinti 

su tema vadovėlyje ,,Sparta 

- karių polis“ ir atlikti 

išsiųstas užduotis raštu bei 

pabaigti pildyti lentelę ,,S. 

Atėnų ir S. Spartos būdingi 

bruožai“ 

TIK NORINTIEMS  žinoti 

daugiau 

straipsnio nuoroda 

http://www.studijoms.lt/sparta.htm 
 

7a klasė I gr. 

Savarankiškas mokymasis 

Per TAMO mokiniai gauna 

užduotis susipažinti su tema 

vadovėlyje ,,Sparta- karių 

polis“ ir atlikti išsiųstas 

užduotis raštu. 

TIK NORINTIEMS  žinoti 

daugiau pasiūloma 

perskaityti skraipsnį 

http://www.studijoms.lt/spart

a.htm 

 

https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=TOR&pg=6
https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=TOR&pg=6
https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=TOR&pg=6
http://www.studijoms.lt/sparta.htm
http://www.studijoms.lt/sparta.htm
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Patarimai ir reikalavimai 

prezentacijoms ruošti,  bei 

vertinimo kriterijai bus išsiųsti 

kartu su užduotimis. 

 Per TAMO 

 

Per TAMO Per TAMO Per TAMO 

 Vertinimo nebus, bet 

grįžtamasis ryšys - mokinių 

laiškai per TAMO ir 

pokalbiai telefonu, jeigu jie 

norės pasitikslinti, 

paklausti. 

Prezentacijas atsiunčia per 

TAMO iki sekančios  istorijos 

pamokos.  Jos vertinamos  

pažymiu ( sudėtinis pažymys) 

Grįžtamasis ryšys - 

mokinių laiškai per TAMO 

ir pokalbiai telefonu, jeigu 

jie norės pasitikslinti, 

paklausti 

Teisingai užpildytos 

lentelės pavyzdį ir   

užduočių atsakymus  jie 

gauna per TAMO  apie 15 

val. ir gales pasitikrinti ir 

įsivertinti savarankiškai. 

TIE, kurie norės gauti 2 

balus į kaupiamąjį 

vertinimą, atsiųs (iki 18 

val) perskaityto straipsnio 

analizę ir išvadas ( ne 

mažiau 6 trumpi konkretūs  

sakiniai; atkreipiamas 

dėmesys į lietuvišką ir 

taisyklingą rašybą) per 

TAMO 

Grįžtamasis ryšys - mokinių 

laiškai per TAMO ir 

pokalbiai telefonu, jeigu jie 

norės pasitikslinti, paklausti 

Teisingus užduočių 

atsakymus jie gauna per 

TAMO  apie 15 val. ir gales 

pasitikrinti. 

TIE, kurie norės gauti 2 

balus į kaupiamąjį vertinimą, 

atsiųs iki 18 val. perskaityto 

straipsnio analizę ir išvadas  

(ne mažiau 6 trumpi 

konkretūs  sakiniai; 

atkreipiamas dėmesys į 

lietuvišką ir taisyklingą 

rašybą) per TAMO 

2.  5a klasė 

Savarankiškas mokymasis 

TAMO dienyne 

supažindinu mokinius su 

darbo planu dviem 

pamokom 

6a klasė 

Savarankiškas mokymasis 

TAMO dienyne 

supažindinu mokinius su darbo 

planu dviem pamokom 

(t.y. savaitės  darbui) ir 

bendraisiais susitarimais dėl 

darbo nuotoliniu būdu. 

5a klasė 

Atsiskaitomasis darbas  

,,Lietuva carų valdžioje“. 

Užduotis mokiniai gauna 

Word formatu per TAMO 

realiuoju laiku (apie tai jie 

informuojami antradienį). 
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(t.y. savaitės  darbui) ir 

bendraisiais susitarimais 

dėl darbo nuotoliniu būdu. 

 

Užduotis:  pakartoti 

skyriaus  ,,Tolimas didelės 

valstybės užkampis“ 

medžiagą vadovėlyje 

(naudotis vadovėlyje 

esančia atmintine ,,Ar 

išmokai?“) ir pasiruošti 

atsiskaitymo darbui 

sekančią pamoką 

(ketvirtdienį) 

 

1.Užduotis: 

susipažinti su vadovėlio 

paragrafo ,,Atradimai pakeitę 

žmonių gyvenimą“ informacija 

ir atsakyti į vadovėlyje 

esančius  1, 2, 3 kl. 

2. Užduotis : 

pasiruošti atsiskaitymo darbui 

,,Europa XVIII – XIX a.“ 

(ketvirtadienį), pasikartojant  

V skyriaus medžiagą  

vadovėlyje 

(naudotis vadovėlyje esančia 

atmintine ,,Ar išmokai?“) ir 

mano atųstomis skaidrėmis, 

jeigu reikia, bei nuoroda 

vaizdo informacijai peržiūrėti. 

Vaizdo informacija  

,,Pramonės revoliucija“ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xLhNP0qp38Q 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=d4joqYycnqM 

 

Atlikimui ir atsiuntimui 

skiriama  1,5 val.. 

 Per TAMO Per TAMO Per TAMO  

 Vertinimo nebus, bet 

grįžtamasis ryšys- mokinių 

laiškai per TAMO ir 

pokalbiai telefonu, jeigu jie 

norės pasitikslinti, paklausti 

Grįžtamasis ryšys - mokinių 

laiškai per TAMO ir pokalbiai 

telefonu, jeigu jie norės 

pasitikslinti,   paklausti. 

Mokiniai pasitikrina  klausimų 

atsakymus pagal pamokos pab. 

mano išsiųstus ats. TAMO  ir 

įsivertina savarankiškai. 

Mokiniai atsiunčia per 

TAMO word formate 

atliktas užduotis,  jos  

vertinamos  pažymiu. 

 

3.  7a klasės II gr. 8b klasė 6a klasė 5b klasė 

https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q
https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q
https://www.youtube.com/watch?v=d4joqYycnqM
https://www.youtube.com/watch?v=d4joqYycnqM
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Savarankiškas mokymasis 

per TAMO. 

Užduotis   istorijos 

vadovėlyje susipažinti su 

tema ,,S. Atėnai – amatų ir 

prekybos centras“, 

peržiūrėti programėlėje 

vaizdo informaciją apie S. 

Atėnus 

per Mozaik 3D programėlę. 

Nuoroda visos moza Book 

https://www.mozaweb.com

/lt/lexikon.php?cmd=getlist

&let=7&active_menu=3d 

ir youtube kanalu 

https://www.youtube.com/

watch?v=ar8S6virCwM&li

st=PLUslu29cv8x0YI_SHJ

mJuKEaCImS-

ra1i&index=69&t=2s 

ir pradėti pildyti lentelę 

,,S. Atėnų ir S. Spartos 

polių būdingi bruožai“. 

 

. 

Per TAMO mokiniai gauna 

užduotis analizuoti temos 

,,Jūrų valdovės“ tekstą ir 

šaltinius, peržiūrėti vaizdo 

informaciją 

Mozaik 3D programėlėje 

„Džeimstaunas“, 

„Vergovinė plantacija“, 

„Inkų karys“, 

„Actekų karys“, 

„Tenochitlan 15 th century“ 

nuoroda visos  moza Book 

https://www.mozaweb.com/lt/l

exikon.php?cmd=getlist&let=7

&sid=TOR&pg=6 

bei parengti prezentaciją apie 

pasirinktą senojo pasaulio 

civilizaciją 

(pvz. majų, inkų, actekų) ir 

padaro išvadas, kokią įtaką jai 

darė europiečiai. 

Patarimai ir reikalavimai 

prezentacijoms ruošti bei 

vertinimo kriterijai bus išsiųsti 

kartu su užduotimis. 

EMA aplinkoje 

atsiskaitomasis darbas 

,,Europa XVIII- XIX a.“. 

Diferencijuotų užduočių 

sprendimas. 

Atsiskaitomasis darbas  

,,Lietuva carų valdžioje“. 

Užduotis mokiniai gauna per  

Word formatu per TAMO 

realiuoju laiku. 

(apie tai jie informuojami 

antradienį) 

Atlikimui ir atsiuntimui 

skiriama 1,5  val. 

 Per TAMO Per TAMO EMA  aplinkoje 

mokiniai sprendžia jiems 

priskirtas užduotis 

Per TAMO 

 Grįžtamasis ryšys per 

TAMO ir telefonu, jeigu 

kils neaiškumų. 

Prezentacijas atsiunčia per 

TAMO iki sekančios  istorijos 

pamokos. Jos vertinamos  

pažymiu 

(sudėtinis pažymys). 

EMA aplinkoje mokiniai 

išsprendžia užduotis, 

vertimas pažymiu.. Jis 

įrašomas į  dienyną. 

Atsiunčia per TAMO Word 

formate atliktas 

užduotis,  jos  vertinamos  

pažymiu. 

4. 

 

 7a klasės I gr. 

Savarankiškas  mokymasis 

 6b klasė 8a klasė 

Savarankiškas mokymasis. 

https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&active_menu=3d
https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&active_menu=3d
https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&active_menu=3d
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=TOR&pg=6
https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=TOR&pg=6
https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&sid=TOR&pg=6


↑ atgal į sąrašą ↑ 

 

 

per TAMO. 

Užduotis  istorijos 

vadovėlyje susipažinti su 

tema ,,S. Atėnai – amatų ir 

prekybos centras“. 

Peržiūrėti programėlėje 

vaizdo informaciją apie 

S.Atėnus 

per Mozaik 3D programėlę. 

Nuoroda visos moza Book 

https://www.mozaweb.com

/lt/lexikon.php?cmd=getlist

&let=7&active_menu=3d 

ir youtube kanalu 

https://www.youtube.com/

watch?v=ar8S6virCwM&li

st=PLUslu29cv8x0YI_SHJ

mJuKEaCImS-

ra1i&index=69&t=2s 

ir pradėti pildyti lentelę ,,S. 

Atėnų ir S. Spartos 

polių būdingi bruožai“. 

EMA aplinkoje  

diferencijuotos užduotys. 

Atsiskaitomasis darbas 

,,Europa XVIII- XIXa.“ 

 

Užduotis vadovėlyje 

susipažinti su temos ,,Pinigų 

galia“ informacija ir 

šaltiniais ir atsakyti į 1, 2, 3, 

5 kl. 

Atsakymus siųsti per 

TAMO. 

Norintiems sužinoti daugiau 

istorikas .lt    nuoroda 

http://www.istorikas.lt/konsp

ektai/kapitalistiniu-santykiu-

atsiradimas/?i=1 

 

 Per TAMO  EMA  aplinkoje mokiniai 

sprendžia jiems priskirtas 

užduotis 

Per TAMO 

 Grįžtamasis ryšys per 

TAMO ir telefonu, jeigu 

kils neaiškumų. 

 EMA aplinkoje vertimimas, 

o pažymys įrašomas į 

dienyną 

Per TAMO mokiniai 

atsiunčia kl. atsakymus. Jie 

vertinami pažymiu 

(sudėtinis pažymys) 

5.  6 b klasė 

Savarankiškas mokymasis 

TAMO dienyne. 

Supažindinu mokinius su 

darbo planu dviem 

pamokom 

  8a klasė 

Savarankiškas mokymasis. 

Užduotis vadovėlyje: 

susipažinti su temos ,,Pinigų 

galia“ informacija ir 

https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&active_menu=3d
https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&active_menu=3d
https://www.mozaweb.com/lt/lexikon.php?cmd=getlist&let=7&active_menu=3d
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=69&t=2s
http://www.istorikas.lt/konspektai/kapitalistiniu-santykiu-atsiradimas/?i=1
http://www.istorikas.lt/konspektai/kapitalistiniu-santykiu-atsiradimas/?i=1
http://www.istorikas.lt/konspektai/kapitalistiniu-santykiu-atsiradimas/?i=1
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 t.y. savaitės  darbui)  ir 

bendraisiais susitarimais 

dėl darbo nuotoliniu būdu. 

Užduotis: 

pasiruošti atsiskaitymo 

darbui ,,Europa XVIII – 

XIX a. (ketvirtadienį), 

pasikartojant  V skyriaus 

medžiagą  vadovėlyje 

(naudotis vadovėlyje 

esančia atmintine ,,Ar 

išmokai?“) ir mano 

atsiųstomis skaidrėmis, 

jeigu reikia 

bei  nuoroda vaizdo 

informacijai peržiūrėti. 

Vaizdo informacija  

,,Pramonės revoliucija“ 

https://www.youtube.com/

watch?v=xLhNP0qp38Q 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=d4joqYycnqM 

 

šaltiniais ir atsakyti į 1, 2, 3, 

5 kl. 

Atsakymus siųsti per 

TAMO. 

Norintiems sužinoti daugiau: 

istorikas .lt    nuoroda 

http://www.istorikas.lt/konsp

ektai/kapitalistiniu-santykiu-

atsiradimas/?i=1 

 

 Per TAMO   Per TAMO 

 Vertinimo nebus, bet 

grįžtamasis ryšys - mokinių 

laiškai per TAMO ir 

pokalbiai telefonu, jeigu jie 

norės pasitikslinti, 

paklausti. 

  Per TAMO mokiniai 

atsiunčia kl. atsakymus,  jie 

vertinami pažymiu 

(sudėtinis pažymys) 

6.    Neformalus švietimas 

„Gimtojo krašto 

pažinimo“ būrelio veikla 

Savarankiška veikla 

Klasės vadovo veikla 

TEAMS  vaizdo 

konferencija ( jeigu pavyks) 

https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q
https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q
https://www.youtube.com/watch?v=d4joqYycnqM
https://www.youtube.com/watch?v=d4joqYycnqM
http://www.istorikas.lt/konspektai/kapitalistiniu-santykiu-atsiradimas/?i=1
http://www.istorikas.lt/konspektai/kapitalistiniu-santykiu-atsiradimas/?i=1
http://www.istorikas.lt/konspektai/kapitalistiniu-santykiu-atsiradimas/?i=1
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Susipažinti su įdomiais 

tarpukario Lietuvos 

gyvenimo epizodais. 

 

nuoroda į LRT mediatekos 

įrašus 

,,Šimtas.  Įdomioji 

tarpukario  istorija.“ 

https://www.lrt.lt/mediatek

a/irasas/2000067248/simtas

-idomioji-tarpukario-

istorija-

vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI

92mSOUqCNnNkrP3TNV

0VcLzwCGpkXLSu8vqXf

hk6XvKZTZ6hqc 

Ir  google anketa  mokiniams 

apie praėjusios savaitės 

sėkmes ir problemas, 

siekiant išsiaiškinti esamą 

situaciją 

   Per TAMO  

   Nevertinama  

7.    Neformalusis švietimas 

„Gimtojo krašto 

pažinimo“ būrelio veikla 

Savarankiška veikla. 

Susipažinti su įdomiais 

tarpukario Lietuvos 

gyvenimo epizodais: 

nuoroda į LRT mediatekos 

įrašus 

,,Šimtas.  Įdomioji 

tarpukario  istorija.“ 

https://www.lrt.lt/mediatek

a/irasas/2000067248/simtas

-idomioji-tarpukario-

istorija-

vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI

92mSOUqCNnNkrP3TNV

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc


↑ atgal į sąrašą ↑ 

0VcLzwCGpkXLSu8vqXf

hk6XvKZTZ6hqc 

   Per TAMO  

   Nevertinama  

 

  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000067248/simtas-idomioji-tarpukario-istorija-vytis?fbclid=IwAR0oFPlnI92mSOUqCNnNkrP3TNV0VcLzwCGpkXLSu8vqXfhk6XvKZTZ6hqc


↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 
Klasė: vokiečių kalba 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.       

     

     

2.     6 klasė 

Užduotys pateikiamos 

per Microsoft Office 

365 

Beste freunde1.1 online 

 

    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams 

    Vertinimas vyks kartą 

per sav., ištaisius 

atsiųstus namų darbus 

kiekvienam patogiu 

būdu. 

3.     6 klasė 

Užduotys pateikiamos 

per Microsoft Office 

365 

Beste freunde1.1 online 
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    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams. 

    Darbus mokiniai atsiųs 

per pasirinktą 

programą, vertinimas 

vyks kartą per sav. 

4.      

     

     

5.     7 klasė 

Užduotys pateikiamos 

per Microsoft Office 

365 

Beste freunde1.1 online 

    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams 

    Darbus mokiniai atsiųs 

per pasirinktą, jiems  

patogią programą,  

vertinimas vyks kartą 

per sav. 

6.     7 klasė 

Užduotys pateikiamos 

per Microsoft Office 

365 

Beste freunde1.1 online 

    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  
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bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams 

    Darbus mokiniai atsiųs 

per pasirinktą 

programą, vertinimas 

vyks kartą per sav. 

7.      

     

     

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.      8 b klasė 

Bendra tema: Mėgstamos 

šventės. 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

    Bendras klasės darbas: 

Mokysimės rašyti pakvietimą į 

gimtadienį. 

Vadovėlis, psl. 62 - pr. 11 

(pakartoti, kaip parašyti kvietimą 

į šventę). 

https://burupo.com/ru/invitation-

in-russian-ru/ (pakartoti, kaip 

parašyti kvietimą į šventę) 

3 Atlikti priskirtą užduotį 

Eduka.klase.lt  iki 04-08 d. 

    Bendras namų darbas: Parašyti 

elektroninį laišką-pakvietimą 

mokytojai į savo 16 gimtadienį. 

(darbas bus vertinamas pažymiu: 

turinys - 4, struktūra - 3, 

gramatika - 3).  Laišką siųsti per 

Tamo.lt  iki 04-08 d. 

2.     7a klasė 

INSTRUKTAŽAS 
- Kartą per savaitę siūsiu 

pamokos medžiagą į Tamo. 

Mokiniams patarta pasidaryti  

rusų kalbos aplankalą, kuriame 

galės kaupti gautą informaciją. 

https://burupo.com/ru/invitation-in-russian-ru/
https://burupo.com/ru/invitation-in-russian-ru/
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- Pamokos realiu laiku  

pageidaujantiems mokiniams bus 

teikiamos individualios ir 

grupinės konsultacijos Tamo 

dienyne,  tel. arba el. paštu 

mdangira@gmail.com 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

    Rusų kalbos pamokos vyks 3 

platformose - 

https://www.tamo.lt/,                                                                        

LearningApps.org. 
https://klase.eduka.lt/ 

 

    - 

3.  

 

  8a klasė 

INSTRUKTAŽAS                                                                        
- Kartą per savaitę siūsiu pamokos medžiagą 

į Tamo. Mokiniams patarta pasidaryti  rusų 

kalbos aplankalą, kuriame galės kaupti gautą 

informaciją. 
- Pamokos realiu laiku  pageidaujantiems 

mokiniams bus teikiamos individualios ir 

grupinės konsultacijos Tamo dienyne,  tel. 

arba el. paštu mdangira@gmail.com 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

 7a klasė 

Integruota informatikos - rusų  

kalbos pamoka. 

Bendra tema: Kur tu gyveni? 

(Где ты живешь?) 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

 

  Rusų kalbos pamokos vyks 3 platformose - 

https://www.tamo.lt/,                                                                        

LearningApps.org. 
https://klase.eduka.lt/ 

 

 Bendras klasės darbas: 

Naudodamiesi išmokta leksika ir 

gramatika, sukurti koliažą 

„Mano svajonių miestas“ ir 

atsakyti  į 6 klausimus nurodyta 

tema. 

1. Pakartoti žodžius 

https://learningapps.org/displa

y?v=p3k5n3pfa19. 

https://www.tamo.lt/
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://klase.eduka.lt/
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2.   Naudodamiesi programėle 

Online Sketch Up sukurti savo 

svajonių miestą, kuriame 

pažymėti nuo 8 iki 10 pastatų 

(мой дом, школа, магазин, 

поликлиника, улица, 

кинотеатр, библиотека, 

бассейн, остановка...). 

2.   Sąsiuvinyje atsakyti į 6 

klausimus. 

3. Sukurtą piešinį ir atsakytus 

klausimus  išsiųskite į el. paštą 

arba į Tamo iki 04-10 d. 

     Darbas vertinamas pažymiu. 

4.    8a klasė 

Bendra tema: Mėgstamos šventės. 

(Любимые праздники). Bendras klasės 

darbas: Mokysis naujus žodžius tema 

"Любимые праздники'' 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

  

  Prisijungti prie nurodyto adreso ir atlikti 

programėlėje pateiktas užduotis: 

https://quizlet.com/34937385/megstamos-

sventes-8-klase-flash-cards/  

(Mokysis naujus žodžius, atliks pratimus) 

  

  Bendras namų darbas: išmokti 20 žodžių, 

pateiktų programėlėje. Išmoktų naujų žodžių 

patikrinimas vyks balandžio 8d. 10 val. 

Tamo dienyne. 

   

5.    8b klasė 

 INSTRUKTAŽAS                                                                        
- Kartą per savaitę siūsiu pamokos medžiagą 

į Tamo. Mokiniams patarta pasidaryti  rusų 

kalbos aplankalą, kuriame galės kaupti gautą 

informaciją. 

 6b klasė 

INSTRUKTAŽAS 
- Kartą per savaitę siūsiu 

pamokos medžiagą į Tamo. 

Mokiniams patarta pasidaryti  

https://quizlet.com/34937385/megstamos-sventes-8-klase-flash-cards/
https://quizlet.com/34937385/megstamos-sventes-8-klase-flash-cards/
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- Pamokos realiu laiku  pageidaujantiems 

mokiniams bus teikiamos individualios ir 

grupinės konsultacijos Tamo dienyne,  tel. 

arba el. paštu mdangira@gmail.com 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

rusų kalbos aplankalą, kuriame 

galės kaupti gautą informaciją. 
- Pamokos realiu laiku  

pageidaujantiems mokiniams bus 

teikiamos individualios ir 

grupinės konsultacijos Tamo 

dienyne,  tel. arba el. paštu 

mdangira@gmail.com 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

  Rusų kalbos pamokos vyks 3 platformose - 

https://www.tamo.lt/,                                                                        

LearningApps.org. 
https://klase.eduka.lt/ 

 

 Rusų kalbos pamokos vyks 3 

platformose - 

https://www.tamo.lt/,                                                                        

LearningApps.org. 
https://klase.eduka.lt/ 

 

  -  - 

6.    6a klasė 

INSTRUKTAŽAS                                                                        
- Kartą per savaitę siūsiu pamokos medžiagą 

į Tamo. Mokiniams patarta pasidaryti  rusų 

kalbos aplankalą, kuriame galės kaupti gautą 

informaciją. 
- Pamokos realiu laiku  pageidaujantiems 

mokiniams bus teikiamos individualios ir 

grupinės konsultacijos Tamo dienyne,  tel. 

arba el. paštu mdangira@gmail.com 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

 6b klasė 

Bendra tema: Po pamokų 

(после уроков). 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

  Rusų kalbos pamokos vyks 3 platformose - 

https://www.tamo.lt/,                                                                        

LearningApps.org. 
https://klase.eduka.lt/ 

 

 Bendras klasės darbas: 

Pakartoti, kaip paklausti ir 

atsakyti į klausimą, ką mėgstame 

veikti laisvalaikiu. Parašyti 

draugui arba draugei trumpą 

elektroninį laišką (iki 30 žodžių) 

apie save ir savo pomėgius. 

https://www.tamo.lt/
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://klase.eduka.lt/
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Pakartoti taisykles (vadovėlis, 

psl. 24-25, pratybų sąsiuvinis, 

psl. 30). 

Atlikti priskirtą užduotį   

https://klase.eduka.lt/  iki 04.10 

d. 

 

  -  Bendras namų darbas:  

Parašyti elektroninį laišką 

draugui (draugei). Papasakoti 

apie save ir savo pomėgius. 

https://klase.eduka.lt/).Laišką 

parašyti iki 04.10 d. 

7.    6a klasė 

Bendra tema: Po pamokų (после уроков). 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

  

  Bendras klasės darbas: Pakartoti, kaip 

paklausti ir atsakyti į klausimą, ką mėgstame 

veikti laisvalaikiu. Parašyti draugui arba 

draugei trumpą elektroninį laišką (iki 30 

žodž.) apie save ir savo pomėgius. 

1. Pakartoti taisykles (vadovėlis, psl. 24-25). 

2. Atlikti priskirtą užduotį   

https://klase.eduka.lt/  iki 04 08 d. 

 

  

  Bendras namų darbas:  Parašyti elektroninį 

laišką draugui (draugei). Papasakoti apie 

save ir savo pomėgius. 

(https://klase.eduka.lt/).  

Laišką parašyti iki 04-08. 

 

  

 

  

https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
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Mokytojas: Danguolė Keturakienė 
Klasė: 3b 

1. Darbas vyks su  EMA, Eduka programomis, Messenger – vaizdo programa, PowerPoint pateiktimis, vadovėliu „Taip“ ir pratybomis 

asinchroniniu būdu; 

Su Skype – sinchroniniu būdu. Konsultuotis mokiniai galės per Skype verslui (pamokų bei konsultacinių valandų metu), Messenger, 

Tamo dienyno pagalba. 

2. Užduotys bus pateiktos EMA, Eduka skaitmeninėje platformoje bei vaizdo (per Messenger), Skype verslui pagalba.  

3. Tikrinsime ir vertinsime atliktas užduotis per EMA, Eduką bei atsiųstas per Messenger. Tikrinsiu ir vertinsiu pagal išeitą skyrių, temą. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

1.  Lietuvių kalba  

Vaizdo – Messenger. 

Daiktavardis: tikriniai-bendriniai daiktavardžiai. 

PowerPoint pateikties nuoroda apie daiktavardį: 

https://www.slideserve.com/jiro/daiktavardis 

Ste(a)m  

Vaizdo medžiaga: „Sodiname svogūną“.  

Virtuali mokymosi aplinka. 

Pateikties pateikimas. 

„Sodiname svogūnus ir atliekame tiriamąjį darbą“. 

Vadovėlis „Taip“, psl. 8-9 paskaityti teoriją, sąsiuvinyje 

atlikti užduotis (psl. 9).  

Stebėjimus rašyti į pateiktą lentelę. Priedas Nr. 1 

 Pasodinto svogūno nuotraukos atsiųstos į Tamo dienyną iki 04-14 d. 

Nufotografuoti lentelę ir atsiųsti 04- 27 dieną į Tamo dienyną. 

2. Lietuvių kalba  

Skaidrių nuoroda apie daiktavardį. 

https://www.slideserve.com/jiro/daiktavardis 

Matematika 

Darbas su EMA pratybomis asinchroniniu būdu. 

Pratybose psl. 2-1,2,3 užduotis, 3 psl.- 4 užduotis. Raskime ir skaičiuokime. Pratybose psl. 72-73- 1, 2,3,4,5,6. 

Nufotografuoti  pratybų 3 psl. - 4 atliktą užduotį, atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Per Messenger pateikti užduočių atsakymus iki 15.00 val.. Mokinio 

įsivertinimas – šviesoforo spalvomis. 

3.   Matematika 

Vadovėlis „Taip“ ir pratybos  asinchroniniu būdu. 

 

Vadovėlio „Taip“ II dalis: psl. 84-85- 2,3,5,7 užduotys 

atliekamos sąsiuvinyje. 

 

Savarankiškas mokymasis.  

4.  Lietuvių kalba  

Darbas su vadovėliu, pratybomis asinchroniniu būdu. 

https://www.slideserve.com/jiro/daiktavardis
https://www.slideserve.com/jiro/daiktavardis
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 Vadovėlio psl. 10-11. Skaityti tekstą „Lagamino istorija“. Atsakome į 

klausimus po tekstu. Pratybose psl. 4-1, 5 psl. - 2,3,4 6 psl. -2 

užduotys. 

 Pasitikrina užduotis su tėvais. 

5.   Pasaulio pažinimas 

Skaidrių demonstravimas. 

https://prezi.com/kocd_4koraio/pasaulio-pazinimas/ 

Vadovėlio psl. 22-23- perskaitome knygoje esančią 

medžiagą. 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-

klasems.pdf 

Skaitome pasaką „Broliuko ieškotojos“. 

Pratybose psl. 16-1, 

psl. 17-3,4,5 užduotys. 

Užsivesti naują sąsiuvinį - užsirašyti pasakos pavadinimą. Išrinkti 10-

15 daiktavardžių. Suskirstyti į dvi grupes: tikriniai, bendriniai. 

Messenger pateikti užduočių atsakymai kitą dieną iki 14.00 

val.. Mokinio įsivertinimas – šviesoforo spalvos. 

Pasitikrina užduotis su tėvais. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  

Vadovėlis „Taip“ ir pratybos. 

Virtuali mokymosi aplinka - 

Printerest platforma (užduočių 

įtvirtinimui). 

Pasaulio pažinimas 

Internetinė nuoroda į enciklopediją.  

Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Rytinis mankštos 

pratimų kompleksas“. 

Pateikiama per Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Darbas sąsiuviniuose. Vadovėlio psl. 

86-87- 2, 4,5. Pratybose psl. 74-75- 1, 

3, 6. 

Paskaityti temą  „Kokia  buvo Lietuva žiloje 

senovėje?“ 

https://www.knyguklubas.lt/media/samples/0000

00000001109823/puslapiai_pavartymui/knygukl

ubas/cdb_Kelione-po-

Lietuva_CDB_Small_fl.pdf 

Pratybose psl. 18-1,2, psl. 19- 3,4,5 

Kokiu būdu vyks užduočių pateikimas 

Savarankiškas mokymasis Per Messenger pateikiami užduočių atsakymai 

kitą dieną 14.00 val.. Mokinio įsivertinimas - 

šviesoforo spalvomis. 

Kokiu būdu vyks vertinimas 

2.  Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Mankšta“. 

Pateikiama per Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Šokis 

 

Lietuvių kalba 

Daiktavardžių giminės. 

Savikontrolės užduotys – Ema 

elektroninėje skaitmeninėje aplinkoje.  

https://prezi.com/kocd_4koraio/pasaulio-pazinimas/
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf
https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001109823/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/cdb_Kelione-po-Lietuva_CDB_Small_fl.pdf
https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001109823/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/cdb_Kelione-po-Lietuva_CDB_Small_fl.pdf
https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001109823/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/cdb_Kelione-po-Lietuva_CDB_Small_fl.pdf
https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001109823/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/cdb_Kelione-po-Lietuva_CDB_Small_fl.pdf
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Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 

 Ema pratybos. Daiktavardžių giminės 

 Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

Atsiskaitomasis darbas 

Išmokti atlikti – „Pirmadienio“ 

pratimus iki 04-15. 

Atsiųsti nufilmuotą atsiskaitymą per 

Messenger. 

 Vertinimas Ema pratybose. Kaupiamasis 

vertinimas. 

3.  Etika  

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Savikontrolės užduotys – Ema elektroninė 

skaitmeninė pamoka. 

Paprastosios trupmenos. Skaitiklis ir vardiklis. 

Muzika 

 

Pratybose psl. 46-47- 1,2 užduotys. Ema pratybos. Paprastosios trupmenos. 

Skaitiklis ir vardiklis. 

 

Nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo 

dienyną. 

Įvertinimas Ema pratybose.  

4.  Lietuvių kalba 

Daiktavardžių vienaskaita ir 

daugiskaita- skaidrės:  

https://www.slideserve.com/adrian-

hogan/daiktavardis 

Anglų kalba 

 

Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Popieriaus plastika- paukštelis. 

Vadovėlio psl. 15-1, 2 

užduotis atlikti sąsiuvinyje. 

 Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

Pasitikrina užduotis su tėvais.  Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

5.  Lietuvių kalba 

Daiktavardžių vienaskaita ir 

daugiskaita – skaidrės:  

https://www.slideserve.com/adrian-

hogan/daiktavardis 

Lietuvių kalba 

Vaizdo medžiaga: „Daiktavardžio giminė“ 

https://www.slideserve.com/rian/lietuvi-kalba-3-

klas-mokytoja-rima-navickien 

Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Popieriaus plastika- paukštelis. 

Pratybose psl. 7- 1, psl.8-2, 3. Skaityti eilėraštį psl. 16. Vadovėlio psl. 17- 

patyrinėk nuotraukas. Darbas sąsiuvinyje: 

lentelė - moteriškoji giminė (mot. g.); vyriškoji – 

(vyr. g.). 

Pratybose psl. 9- 1 užduotis. 

Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

https://www.slideserve.com/adrian-hogan/daiktavardis
https://www.slideserve.com/adrian-hogan/daiktavardis
https://www.slideserve.com/adrian-hogan/daiktavardis
https://www.slideserve.com/adrian-hogan/daiktavardis
https://www.slideserve.com/rian/lietuvi-kalba-3-klas-mokytoja-rima-navickien
https://www.slideserve.com/rian/lietuvi-kalba-3-klas-mokytoja-rima-navickien
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Pasitikrina užduotis su tėvais. Pasitikrina užduotį kartu su tėvais.  Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

6.   Klasės vadovo programa  

„Aš augu“ knygelės (kompiuterinis 

variantas) 
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Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 
Dalykas:  technologijos ir geografija 

1. Darbas vyks su  EMA, EDUKA programomis, PowerPoint pateiktimis, vadovėliu ir pratybomis „Žemė“  asinchroniniu būdu. 

Konsultuosis  Tamo dienyno pagalba, telefonu arba Office 365 platformoje. 

2.  Užduotys bus pateiktos EMA, EDUKA skaitmeninėje platformoje. 

3.  Tikrinsiu ir vertinsiu atliktas užduotis per EMA, Eduką platformas. Užduotis tikrinsiu į savaitę vieną kartą  kaupiamuoju vertinimu arba 

formaliuoju vertinimu. Pabaigus skyrių – formaliuoju vertinimu. 

 

Pamoka Pirmadienis  Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. “ 8a klasė - Geografija 

 ,,Įvadas į nuotolinį 

mokymą“ 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

,,Įvadas į nuotolinį 

mokymą“ 

8b klasė - Geografija 

,,Įvadas į nuotolinį 

mokymą“ 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Afrikos gyventojai ir 

ūkis. Pateikiama 

nuoroda filmo peržiūrai 

 

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Afrikos gyventojai ir 

ūkis. Pateikiama 

nuoroda filmo peržiūrai 

 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu  per 

Tamo dienyną 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu per 

Tamo dienyną 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu per 

Tamo dienyną.  

Asinchroniniu būdu. 

TAMO, EDUKA 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO, EDUKA 

Nevertinama Nevertinama Nevertinama Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

2.  6b klasė - Geografija  

,,Įvadas į nuotolinį 

mokymą“ 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Projektas „Tau 

mama“. 

Individuali kūrybinė 

užduotis. Eskizas. 

Darbo priemonės, jų 

panaudojimo 

galimybės. 

6b klasė – Geografija 

Tema: Orai. 

Šios dienos orų 

apibūdinimas pagal 

pateiktus kriterijus 

užpildoma orų lentelė. 

 

8b klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas „Tau, mama“ 

8a klasė - Geografija 

Tema: Baltijos  šalys. 

Pasirinktinai apie vieną 

iš Baltijos valstybių 

PowerPoint pateiktis 

pagal pateiktus 

kriterijus. 
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Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu per 

Tamo dienyną 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu per 

Tamo dienyną 

TAMO, EDUKA TAMO, EDUKA TAMO, EDUKA 

Nevertinama Nevertinama Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė, 

pateiktį  atsiųsti per 

TAMO dienyną, 

elektroninį paštą. 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

,,Įvadas į nuotolinį 

mokymą“. 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

8b klasė - Geografija 

Tema: Baltijos šalys. 

Pasirinktinai apie vieną 

iš Baltijos valstybių 

PowerPoint pateiktis 

pagal pateiktus 

kriterijus 

 Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu per 

Tamo dienyną, 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO, EDUKA 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO, EDUKA 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO, EDUKA 

 Nevertinama Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė, 

pateiktį  atsiųsti per 

TAMO dienyną, 

elektroninį paštą. 

4.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

,,Įvadas į nuotolinį 

mokymą“. 

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

Kūrybinė užduotis 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

Kūrybinė užduotis 

6a klasė - Geografija 

Tema: Orai. 

Šios dienos orų 

apibūdinimas pagal 

pateiktus kriterijus. 

Užpildyti orų lentelę. 

 Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu per 

Tamo dienyną, 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO, EDUKA 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO, EDUKA 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO, EDUKA. 

 Nevertinama Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

5.  6a klasė -  Geografija    
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,,Įvadas į nuotolinį 

mokymą“ 

 Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu per 

Tamo dienyną. 

   

 Nevertinama    

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 

Įvadas į nuotolinį 

mokymą‘‘ 

  

  Asinchroniniu būdu. 

TAMO 

  

     

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

,,Įvadas į nuotolinį 

mokymą“ 

  

  Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

TAMO 

  

  Nevertinama   

8.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

,,Įvadas į nuotolinį 

mokymą“ 

  

  Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

TAMO 

  

  Neformalusis 

vertinimas 
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Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a klasė 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Matematika Matematika 

Tema: Eduka.lt - mokausi dirbti.  

Mokysis dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. Atliks 

bandomąjį testą. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, , eduka.lt. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje 

Tema: Įdomioji 

mankšta. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu 

būdu.  

Mokiniai žiūrės 

nurodytą vaizdo įrašą 

LRT portale vaikams ir 

sukurs savo pratimų 

kompleksą. 

Nufotografuos, 

nufilmuos arba nupieš 

schemas, parengs 

pranešimus 

Užduočiai atlikti bus 

skirta 2 savaitės. 

Parengtus pranešimus 

mokiniai atsiųs elpaštu. 

Mokytoja apibendrins, 

sukels į gmail diską, 

bus renkama 

įdomiausią mankšta. 

Tema: Mokausi kelti 

klausimus. Dialogo 

skyryba. Mokymas(is) 

vyks Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

Ema pratybos.lt, 

Eduka klasė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

Tema Pinigai 

V.p. 14-15. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka 

klasė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

 

 

Tema: : EMA 

mokymosi aplinka- 

mokausi dirbti.   

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EMA  skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas – Ema 

mokymosi aplinkoje. 

 .    

2.  Matematika  

 

Lietuvių kalba 
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  Matinių skaičių 

daugyba. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, , EMA 

mokymosi aplinkoje. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas Ema 

mokymosi aplinkoje 

Tema: Sakinio dalys.   

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Mokiniai atliks 

nurodytas užduotis 

sąsiuvinyje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

Ema pratybos.lt,, 

Eduka klasė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema skaitmeninėje 

erdvėje. 

  

3. Lietuvių kalba STE(A)M laboratorija  Lietuvių kalba Lietuvių kalba 

Tema: Eduka.lt - mokausi dirbti.  

Mokysis dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. Atliks 

bandomąjį testą. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt,, Eduka.lt. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Vaizdo medžiaga: 

„Sodiname svogūną“. 

Stebėjimus rašyti į 

pateiktą lentelę. Priedas 

Nr. 1 

Nufotografuoti 

pasodintą svogūną ir 

atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

 

 Tema: Deklamuoju 

pasirinktą eilėraštį. 

Dailiai nurašys 

eilėraštį, jį iliustruos. 

Atliktą darbą 

nufotografuos, atsiųs į 

el. paštą mokytojai. 

Mokytoja parengs 

pranešimą su mokinių 

darbais ir įrašys į 

Google diską. 

„ZOOM“ platforma. 

Lietuvių kalbos 

standartizuotų testų 

atlikimas sinchroniniu 

būdu „ZOOM“ 

platformoje. 

Pasitikrinimas vyks 

„ZOOM“ platformoje. 

4. Dorinis ugdymas(etika) 

 

 Matematika 

 

Dailė ir technologijos 

 

Lietuvių kalba 

 

Tema: Žiūrėti ir matyti. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu 

būdu. Mokiniai pažiūrės vaizdo 

 Tema: Statistika V.p. 

12-13 

Projektas „Pavasaris 

Lietuvoje“. Išsiųsta 

užduotis į el. paštą: 

„ZOOM“ platforma. 

Lietuvių kalbos 

standartizuotų testų 
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filmą apie emocijas 

www.yuotube.com, susipažins su 

atsiųsta į el. paštą teorine 

medžiaga ir sukurs dažniausių 

emocijų veidukų piešinius 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu. 

Atliktą užduotį mokiniai atsiųs į 

el. paštą, mokytoja vertins 

komentaru 

Užduočių aptarimas 

Zoom platformoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Nubraižytą diagramą 

atsiųs elektroniniu 

paštu. 

 

 

stebėti gamtą, 

nuotraukomis arba 

piešiniais fiksuoti 

pokyčius ir parengti 

pranešimą. Jį atsiųsti į 

el. paštą. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu 

Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė. 

atlikimas sinchroniniu 

būdu „ZOOM“ 

platformoje. 

Pasitikrinimas vyks 

„ZOOM“ platformoje. 

5.  Matematinio raštingumo 

ugdymas 

Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas 

Tema: Eduka.lt -   Mokysis dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt erdvėje. 

Atliks bandomąjį testą.  

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt,, Eduka.lt.  

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje 

Tema: Sakinio dalys.   

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Mokiniai atliks 

nurodytas užduotis 

sąsiuvinyje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka 

klasė. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

Tema: Arkliukų 

varžybos.. Mokiniai 

žiūrės nurodytą 

vaizdo įrašą 

www.pinterest.com, 

remdamiesi 

instrukcijomis 

išlankstys arkliukus ir 

surengs varžybas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Vertinamas lankstinio 

tikslumas ir 

pristatymo 

originalumas 

(atsiųstos nuotraukos 

ar filmuotą medžiagą) 

į el. paštą. 

Projektas „Pavasaris 

Lietuvoje“. Išsiųsta 

užduotis į el. paštą: 

stebėti gamtą, 

nuotraukomis arba 

piešiniais fiksuoti 

pokyčius ir parengti 

pranešimą. Jį atsiųsti į 

el. paštą. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu 

Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė. 

Tema: Kartojimas. Ką 

sudėjau į giliuko 

skrynią? V.p.18-19. 

Mokiniai, atlikdami 

Eduka.lt skaitmeninėje 

aplinkoje pateiktą testą 

pasitikrins žinias bei 

įgūdžius apie Lietuvos 

istoriją. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

 

6.  Neformaliojo švietimo 

būrelis „Gudručiai“ 

  Klasės valandėlė 

http://www.yuotube.com/
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 Užduočių atlikimas 

Ema skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA skaitmeninėje 

aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema.lt 

  Tema: Kaip 

apsisaugoti nuo korona 

viruso. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu 

Piešiniai šia tema. 

Vaikai atsiunčia į 

TAMO. 
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Mokytojas: Elena Žukauskienė 
Klasė: 4b 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Lietuvių kalba 

Tema „Sinonimai“. 

Vadovėlis ,,Pupa“. 

Gramatikos karalystėje 

20-23 psl. 

Lietuvių kalba 

Tema ,,Mokausi vartoti 

sinonimus“. 

Naudos vadovėlį. 

PowerPoint programa 

skaidrės, teksto suvokimo 

klausimai 

Lietuvių kalba 

Tema ,,Skaitau, rašau, 

pagalbos neprašau“ 

Vadovėlis ,,Pupa“ 32 psl. 

Lietuvių kalba 

Tema ,,Skaitau, rašau, 

pagalbos neprašau“ 

Vadovėlis ,,Pupa“ 33 

psl. 

Tekstas ,,Istorija apie 

obuolį“ 

 

Įrašytas ekrano vaizdas 

PowerPoint platformoje 

,,Sinonimai“. Namų 

darbas. 

Platforma EMA 

(rašymas) 

Platforma EMA 

Tema,,Kreipinys, jo skyryba“ 

Skaitys tekstą 

vadovėlyje ir atliks 

užduotis  

Užduotys TAMO 

dienyne 

 

Dar vertinimo nebus, nes 

tai nauja medžiaga 

Užduotys atliktos 

platformoje EMA bus 

įvertintos. 

Kaupiamasis Kaupiamasis  

2. Matematika 

 Tema ,,Daugyba iš 

dviženklio skaičiaus“. 

Vadovėlis 3 psl. 2 ir 6 

užduotys, pratybų sąs. 1-

2 užduotys 

Matematika 

Tema ,,Daugyba iš 

dviženklio skaičiaus“. 

Vadovėlio 8-9 psl. 2,3, 4, 

6, 7 užduotys. 

Platforma MIKSIKE.lt 

Matematika 

Tema ,,Daugyba iš 

dviženklio skaičiaus“ 

Vadovėlis 

Matematika 

Tema: „Matinių 

skaičių daugyba“ 

Vadovėlis 10 psl. 2, 3, 

4, 5, 7, 9 užduotys 

Matematika 

Tema ,,Daugyba iš 

dviženklio skaičiaus“. 

 Peržiūrės vadovėlyje 2 

užduotį ir prisimins kaip 

dauginti iš dviženklio 

skaičiaus 

Vadovėlyje pagal 

pateiktus pavyzdžius 

atliks skirtas užduotis. 

 

EMOS užduotys ,,Daugyba 

iš dviženklio“ 

Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 

Printerest platformoje  
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Vertinimo nebus. Kaupiamasis EMOS pratybų patikrinimas 

ir įvertinimas 

Kaupiamasi Tamo pateikti namų 

darbų atsakymai.. 

Pasitikrins ir įsivertins 

pagal nurodytus 

vertinimo kriterijus. 

3.  Pasaulio pažinimas 

Tema ,,Kokiame žemyne 

yra tik viena valstybė“. 

  Pasaulio pažinimas 

Tema „Kur žmonės 

pasitinka naują dieną“ 

Vadovėlis, pratybų 

sąsiuviniai 

 

Vadovėlis ,,Gilė“. 

Pratybų sąsiuviniai  

  Power Point pateiktis  

Paruoš stendinį 

pranešimą ir pagal 

galimybes atsiųs. 

Platforma Wikipedia. 

  Atlikus užduotis, 

Power Point pateiktyje 

pasitikrins ir pagal 

nurodytus vertinimo 

kriterijus įsivertis. 

 

5.   Fizinis ugdymas 

Tema: 

Išmok taisyklingai 

mankštintis 

Fizinis ugdymas 

Marsiečiai rekomenduoja 

mankštą –  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=SpvcUfl0Afs 

  

 www. Ismaniejirobotai.lt Pagal nuorodą  atliks 

pratimus 

  

  Sveikata – geriausias 

vertinimas 

  

6.  STEAM  

Tema: Sodiname 

svogūnus 

   

 Darbo eiga ir atsiskaitymo 

lapas 

   

 Vitaminų dozė mišrainėje    

7.      Dailė-technologijos 

Tema: „Velykinis 

margutis“ 
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Zentagle technika 

    Amatukai.lt 

Vaikų darbelių lobiai 

    Atsiųs nuotraukas.  
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Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

4. Mokiniams bus pateiktas Word failas su šaltiniais kuriais jie galės remtis. Išsiustos nuorodos  yutube platformoje. Konsultuotis galės 

telefonu. 

 

5. Užduoti pateiksiu per Tamo dienyną, atliktą užduotį mokiniai nufotografuos ir atsiųs per mokytojos elektroninį paštą.   

 

6. Šita užduotį atlikti bus skirta viena sav., vertinsiu užduotį iškart pažymių.  

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  7a klasė – 

technologijos 

Tema – Keramikos 

degimas ir keramikos 

rūšys. 

Vaizdo filmukas 

Youtube.  

 6b klasė – dailė 

Tema – Keramikos 

degimas ir keramikos 

rūšys. 

Vaizdo filmukas 

Youtube. 

 

 Tamo dienyne pateikti 

temos klausimai.  

 Tamo dienyne pateikti 

temos klausimai. 

 

 Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus ir 

atsiųs per Tamo 

dienyną. 

 Mokiniai atliks darbą 

nufotografuos ir išsius 

per Tamo dienyną. 

Darbas bus įvertintas. 

 

2.  7a klasė – 

technologijos 

Tema – Keramikos 

degimas ir keramikos 

rūšys. 

Vaizdo filmukas 

Youtube.   

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Keramikos 

degimas ir keramikos 

rūšys. 

Vaizdo filmukas 

Youtube. 

 

 Tamo dienyne pateikti 

temos klausimai. Taip 

 Tamo dienyne pateikti 

temos klausimai. Taip 
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pat mokiniams bus 

nurodyta kokias 

priemones jie turės 

paruošti kitai pamokai.  

pat mokiniams bus 

nurodyta kokias 

priemones jie turės 

paruošti kitai pamokai.  

 Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus ir 

atsiųs per Tamo 

dienyną. 

 Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus ir 

atsiųs per Tamo 

dienyną. 

 

3.  8b klasė – dailė 

Tema – Senosios ir 

šiuolaikinės 

architektūros skirtumai. 

Vilniaus mūrai ir 

veidai. 

Mokiniai perskaitys 

pateiktą informaciją 

skaidrėse. 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Keramikos 

degimas ir keramikos 

rūšys. 

Vaizdo filmukas 

Youtube. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Keramikos 

degimas ir keramikos 

rūšys. 

Vaizdo filmukas 

Youtube. 

 

 Virtualaus muziejaus 

lankymas. Užduotis: 

kūrybiškai pateikti 

žemėlapį. 

Tamo dienyne pateikti 

temos klausimai. 

Tamo dienyne pateikti 

temos klausimai. 

 

 Mokiniai nufotografuos 

piešinį ir atsius į per 

Tamo dienyną. 

Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus ir 

atsius į per Tamo 

dienyną. 

Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus ir 

atsiųs per Tamo 

dienyną. 

 

4. 5a klasė – dailė 

Tema – Skulptūra. 

Šiaudinės skulptūros. 

 Vaizdo filmuko 

nuoroda pateikiama per 

Tamo. 

6a klasė – dailė 

Tema – Regioninio 

tautinio rūbo koloritas 

ir ornamentas. Juostų 

ornamentų 

kompozicijos.  

Mokiniai pažiūrės 

trumpą filmą.  

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Keramikos 

degimas ir keramikos 

rūšys. 

Vaizdo filmukas 

Youtube. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Keramikos 

degimas ir keramikos 

rūšys. 

Vaizdo filmukas 

Youtube. 
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Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną. 

Pateiktoje 

informacijoje per Tamo 

dienyną su 

paveikslėliais bus 

pateikta ir užduotis.  

Tamo dienyne pateikti 

temos klausimai. Taip 

pat mokiniams bus 

nurodyta kokias 

priemones jie turės 

paruošti kitai pamokai.  

Tamo dienyne pateikti 

temos klausimai. Taip 

pat mokiniams bus 

nurodyta kokias 

priemones jie turės 

paruošti kitai pamokai.  

 

Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos ir išsius į 

el. p.. Darbas bus 

įvertintas kaupiamuoju 

balu. 

Mokiniai atliks darbą 

nufotografuos išsius į 

per Tamo dienyną. 

Darbas bus bus 

įvertintas.  

Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus ir 

atsius į per Tamo 

dienyną. 

Mokiniai atsakys į 

pateiktus klausimus ir 

atsiųs per Tamo 

dienyną. 

 

5.  7a klasė – dailė 

Tema – Senosios ir 

šiuolaikinės 

architektūros skirtumai. 

Vilniaus mūrai ir 

veidai. 

Mokiniai perskaitys 

pateiktą informaciją 

skaidrėse.  

 5b klasė – dailė 

Tema – Skulptūra. 

Šiaudinės skulptūros. 

 Vaizdo filmuko 

nuoroda pateikiama per 

Tamo. 

8a klasė – dailė 

Tema – Senosios ir 

šiuolaikinės 

architektūros skirtumai. 

Vilniaus mūrai ir 

veidai. 

Mokiniai perskaitys 

pateiktą informaciją 

skaidrėse. 

 

Virtualaus muziejaus 

lankymas. Užduotis: 

kūrybiškai pateikti 

žemėlapį. 

 Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną. 

Virtualaus muziejaus 

lankymas. Užduotis: 

kūrybiškai pateikti 

žemėlapį. 

 

Mokiniai nufotografuos 

piešinį ir atsius jį el. 

paštu arba per Tamo 

dienyną. 

 Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos ir išsius 

per Tamo dienyną. 

Darbas bus įvertintas 

kaupiamuoju balu. 

Mokiniai nufotografuos 

piešinį ir atsius jį el. 

paštu arba per Tamo 

dienyną. 

 

6. Neformalusis 

švietimas 

„Dailusis molinukas“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

 Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - popieriaus 

paslaptys“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

 Mokiniai, 

naudodamiesi 
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savarankiškai atliks 

darbelį iš plastilino.  

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

kūrybinį darbelį 

Velykų tema. 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) pasigamins 

telefoną.  

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 

Kūrybinio darbo  

įsvertinimas.  

 Kūrybinio darbo  

įsvertinimas.  

Kūrybinio darbo  

įsvertinimas.  

 

7. Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš plastilino. 

 Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš popieriaus. 

Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš popieriaus.   

 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 

Kūrybinio darbo  

įsvertinimas.   

 Kūrybinio darbo  

įsvertinimas.   

Kūrybinio darbo  

įsvertinimas.   
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Mokytojas: Inga Levinskienė 
Klasė: 1d 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Lietuvių kalba 

Tema: Eduka.lt - mokausi 

dirbti.  Mokysis dirbti 

skaitmeninėje eduka.lt 

erdvėje. Atliks bandomąjį 

testą. 

 STEAM 

Mokiniams bus 

išsiųstos užduotys. 

TEMA: 

„Išmanusis pasaulis. 

Mąstau ir elgiuosi 

sumaniai“ – failas 

patalpintas Messenger 

grupėje, informacija – 

Tamo dienyne. 

Lietuvių kalba 

„Ką sužinojau apie 

laivų regatą?“ 

Atsakysime į 

teksto užduotis 

pratybose, 

naudodami tekstą 

„Laivų regata“, 

užduotis pateiksiu 

per Facebook 

Messenger. 

Lietuvių kalba 

Pamokos tema: 

kartojimas „Dvibalsės 

ai, au, ei, ie, ui, uo“. 

Mokymas vyks 

nuotoliniu mišriuoju 

būdu. Kilus 

klausimams  

bendrausime telefonu, 

per Facebook, TAMO 

dienyną, elektroniniu 

paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu 

visiems). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, , eduka.lt. 

 Messenger grupė, 

Tamo dienynas. 

Per Eduką 

programą 

atliksime užduotis. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

 Savo darbu (kaip jiems 

sekėsi ) mokiniai 

pasidalins su tėvais 

Užduotis 

perduosiu per 

Tamo dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai 

Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 
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nufotografuos ir 

atsiųs. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Eduka.lt - mokausi 

dirbti.  Mokysis dirbti 

skaitmeninėje eduka.lt 

erdvėje. Atliks bandomąjį 

testą. 

 Lietuvių kalba 

Taisyklingai rašysime 

uo iš „Laivų regata“, 

užduotis pateiksiu per 

programą „Zoom“ 

Lietuvių kalba 

Pamokos tema: 

„Ar skiriu o ir uo“ 

(vadovėlio p. 22-

23). Mokymas 

vyks nuotoliniu 

mišriuoju būdu. 

Kilus klausimams 

bendrausime 

telefonu, per 

Facebook, TAMO 

dienyną, 

elektroniniu paštu 

(kam kaip 

patogiau, 

atsakysiu visiems). 

Matematika 

Pamokos tema - 

„Sudėtis ir atimtis iki 

20“. Mokymas vyks 

nuotoliniu mišriuoju 

būdu. Kilus 

klausimams per 

Facebook, TAMO 

dienyną, elektroniniu 

paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu 

visiems). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, , Eduka.lt. 

 Per Eduką programą 

atliksime užduotis. 

Vadovėlis „Taip“ 

(vadovėlio p. 22-

23). Atliks 

vadovėlio 

užduotis, pratybų 

sąsiuvinio 

užduotis (p. 16A-

16B). Atliks 

užduotis 

pateiktose 

užduočių lapuose. 

Užduotys bus 

pateiktos Word  

formatu, išsiųstos 

per TAMO 

dienyną ir tėvų 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime 

EMA pratybose 
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elektroniniais 

paštais. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

 Užduotis perduosiu per 

Tamo dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

3. Matematika 

Pamokos tema: EMA 

mokymosi aplinka – 

mokausi dirbti. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būda EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Eduka.lt - 

mokausi dirbti.  

Mokysis dirbti 

skaitmeninėje eduka.lt 

erdvėje. Atliks 

bandomąjį testą. 

Lietuvių kalba 

Mokysimės uo, 

skaitysime „Laivų 

regata“, užduotis 

pateiksiu per programą 

„Zoom“. 

 Pasaulio pažinimas 

Pamokos tema - „Kam 

žmonėms reikalingi 

laikrodžiai?“. 

Mokymas vyks 

nuotoliniu būdu.  

Kilus klausimams 

bendrausime telefonu, 

per Facebook, TAMO 

dienyną, elektroniniu 

paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu 

visiems). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt., Eduka.lt. 

Per Eduką programą 

atliksime užduotis 

 Vadovėlis „Gilė“ 

(vadovėlio p. 22-23). 

Skaidrės apie 

laikrodžius bus 

pateiktos PowerPoint 

formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Atliks užduotis pratybų 

sąsiuvinyje (užduotys 

Nr. 22-23). 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduotis perduosiu per 

Tamo dienyną. 

 Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

4. Dailė ir technologijos Matematika Fizinis ugdymas Matematika Fizinis ugdymas 
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Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Pamokos tema: 

Eduka.lt mokymosi 

aplinka – mokausi 

dirbti. 

Mokysis dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. Atliks 

bandomąjį testą. 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, Tamo dienyne 

TEMA: 

„Tekstinių 

uždavinių 

sprendimas“. 

Paruoštos 

užduotys bus 

pateiktos per 

TAMO dienyną. 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, Tamo dienyne 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir Tamo 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, Eduka 

mokymosi aplinkoje. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir Tamo 

dienyne 

Užduotys bus 

pateiktos 

PowerPoint 

formatu, išsiųstos 

per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais 

paštais. 

Papildomas 

užduotis atliks 

EMA pratybose 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir Tamo 

dienyne 

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

Užduočių 

taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi 

aplinkoje. 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas 

5. Dailė ir technologijos 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Pasaulio pažinimas 

Mokiniams bus 

išsiųstos užduotys. 

TEMA: 

„Pažįstu Lietuvą“. 

Teksto failas ir 

pasitikrinu žinias apie 

Lietuvą testo lapas bus 

patalpintas Messenger 

grupėje, informacija 

Tamo dienyne 

Matematika 

EMA pratybos. 

Pamokos tema „Kiek 

mažiau, kiek daugiau?“ 
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Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir Tamo 

dienyne. 

Messenger grupė, 

Tamo dienynas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

  

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Atlikę testo lapą 

mokiniai įsivertins 

šypsenėlėmis (geltona, 

žalia, raudona) ir 

įsisegs lapą į segtuvą. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

  

6.     Klasės valandėlė 

Tema: 

„Augu sveikas – kaip 

išlikti sveikam 

siaučiant virusams“ 

Vaizdo  paskaita 

„ZOOM“ programoje 

apie pagrindinius 

apsisaugojimo būdus. 

 

    Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienynas. 

    Asmeninis emocinis 

įsivertinimas. 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 
Klasė: 1c 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamo-

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. TIKYBA LIETUVIŲ KALBA 

Pamokos tema - 

„Ką sužinojau apie laivų 

regatą“  

Mokymas vyks nuotoliniu 

mišriuoju būdu. Kilus 

klausimams bendrausime 

telefonu, per Facebook, 

TAMO dienyną, elektroniniu 

paštu (kam kaip patogiau, 

atsakysiu visiems). 

MATEMATINIS RAŠTINGUMAS 

Pamokos tema „Kiek mažiau, kiek 

daugiau?“.  

EMA pratybos. 

MATEMATIKA 

Pamokos tema – kartojimas 

„Tekstinių uždavinių 

sprendimas“. 

Mokymas vyks nuotoliniu 

mišriuoju būdu. Kilus 

klausimams bendrausime 

telefonu, per Facebook, 

TAMO dienyną, 

elektroniniu paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu visiems). 

LIETUVIŲ KALBA 

Pamokos tema: „Kaip 

parašyti įspėjamąjį 

diktantą? (pratybų 

sąsiuvinio p. 17-18). 

Mokymas vyks nuotoliniu 

mišriuoju būdu. Kilus 

klausimams  bendrausime 

telefonu, per Facebook, 

TAMO dienyną, 

elektroniniu paštu (kam 

kaip patogiau, atsakysiu 

visiems). 

 

 Vadovėlis „Taip“ (vadovėlio 

p. 20-21). 

Mokiniai skaitys tekstą 

„Burlaivių regata“, „Gero 

vėjo“. Mokysis pagal duotą 

planą papasakoti tekstą. 

Atliks užduotis pratybų 

sąsiuvinyje (pratybų 

sąsiuvinio užduotys p. 14-15). 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

Užduotys bus pateiktos 

PowerPoint formatu, 

išsiųstos per TAMO dienyną 

ir tėvų elektroniniais paštais. 

Papildomas užduotis atliks 

EMA pratybose 

Atliks pratybų sąsiuvinio 

užduotis (p. 17-18).  
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 2020-04-04 tėvai atsiųs 

pasakojimų įrašus mokytojai į 

Messenger. 

Užduočių taisymas ir vertinimas 

EMA mokymosi aplinkoje. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

Atliktas užduotis tėveliai 

nufotografuos ir atsiųs. 

2. MATEMATIKA 

Pamokos tema: EMA 

mokymosi aplinka – 

mokausi dirbti. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būda EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje.  

MUZIKA LIETUVIŲ KALBA 

Pamokos tema: 

„Ar skiriu o ir uo“ (vadovėlio p. 22-

23). Mokymas vyks nuotoliniu 

mišriuoju būdu. Kilus klausimams 

bendrausime telefonu, per 

Facebook, TAMO dienyną, 

elektroniniu paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu visiems). 

LIETUVIŲ KALBA 

Pamokos tema: „Ko 

išmokau?“ (vadovėlio p. 26-

29). Mokymas vyks 

nuotoliniu mišriuoju būdu. 

Kilus klausimams  

bendrausime telefonu, per 

Facebook, TAMO dienyną, 

elektroniniu paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu visiems). 

 

LIETUVIŲ KALBA 

Pamokos tema: kartojimas 

„Dvibalsės ai, au, ei, ie, ui, 

uo“. Mokymas vyks 

nuotoliniu mišriuoju būdu. 

Kilus klausimams  

bendrausime telefonu, per 

Facebook, TAMO dienyną, 

elektroniniu paštu (kam 

kaip patogiau, atsakysiu 

visiems). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

 Vadovėlis „Taip“ (vadovėlio p. 22-

23). Atliks vadovėlio užduotis, 

pratybų sąsiuvinio užduotis (p. 16A-

16B). Atliks užduotis pateiktose 

užduočių lapuose. Užduotys bus 

pateiktos Word  formatu, išsiųstos 

per TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Vadovėlis „Taip“ (vadovėlio 

p. 26-29). Skaitys 

vadovėlyje pateiktus tekstus. 

Atliks vadovėlio 1 užduotį 

(p. 26). Skaitys tekstą 

„Gaivus vanduo“, atsakys į 

klausimus. Papildomas 

užduotis atliks EMA 

pratybose 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, išsiųstos 

per TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

 Užduočių atlikimą tėveliai 

nufotografuos ir atsiųs. 

Pasitikrina, kaip atsakė į 

klausimus su tėvais. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

Pasitikrina užduotis kartu 

su tėveliais. 

3. STE(A)M laboratorija 

Pamokos tema - 

„Išmanusis pasaulis. 

Mąstau ir elgiuosi 

sumaniai“.   

INFORMACINĖS 

TECHNOLOGIJOS 

FIZINIS UGDYMAS 

Pamokos tema: „Rytinės mankštos 

pratimų kompleksas“. 

Mokymas vyks nuotoliniu 

asinchroniniu būdu. 

LIETUVIŲ KALBA  

Pamokos tema: „Ko 

išmokau?“ (vadovėlio p. 26-

29). Mokymas vyks 

nuotoliniu mišriuoju būdu. 

Kilus klausimams 

MATEMATIKA 

Pamokos tema - 

„Sudėtis ir atimtis iki 20“. 

Mokymas vyks nuotoliniu 

mišriuoju būdu. Kilus 

klausimams per Facebook, 
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Mokymas vyks nuotoliniu 

mišriuoju būdu. 

Jungsimės (bandysime) per 

ZOOM platformą, 

bendrausime telefonu, per 

Facebook, TAMO dienyną, 

elektroniniu paštu (kam 

kaip patogiau, atsakysiu 

visiems).  

bendrausime telefonu, per 

Facebook, TAMO dienyną, 

elektroniniu paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu visiems). 

 

TAMO dienyną, 

elektroniniu paštu (kam 

kaip patogiau, atsakysiu 

visiems). 

Mokiniams bus išsiųstos 

užduotys per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

 Įvadinė dainelė į pamoką „Dainelė 

apie mankštą“ 

https://www.youtube.com/watch?v 

=kikzJtgstA4 

Nuoroda į pamoką 

https://www.youtube.com/watch?v= 

BM8pHc4BZ5g 

Vadovėlis „Taip“ (vadovėlio 

p. 26-29). Raštu, į 

sąsiuvinius atliks vadovėlio 

3 ir 4 užduotis 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, išsiųstos 

per TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime EMA 

pratybose 

Savo darbu (kaip jiems 

sekėsi) mokiniai pasidalins 

su tėvais. 

  Pasitikrina užduotis kartu su 

tėveliais. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

4. LIETUVIŲ KALBA 

Pamokos tema: EMA 

mokymosi aplinka – 

mokausi dirbti. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

MATEMATIKA 

Pamokos tema: Eduka.lt 

mokymosi aplinka – mokausi 

dirbti. 

Mokysis dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. Atliks 

bandomąjį testą. 

PASAULIO PAŽINIMAS 

Pamokos tema - 

„Pažįstu Lietuvą“. 

Mokymas vyks nuotoliniu būdu. 

Kilus klausimams bendrausime 

telefonu, per Facebook, TAMO 

dienyną, elektroniniu paštu (kam 

kaip patogiau, atsakysiu visiems). 

DAILĖ IR DARBELIAI 

Projektas „Pavasaris 

Lietuvoje“ Išsiųsta užduotis 

į TAMO: stebėti gamtą, 

nuotraukomis arba piešiniais 

fiksuoti pokyčius. 

ŠOKIS 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne, Eduka mokymosi 

aplinkoje. 

Užduočių lapas bus pateiktos Word  

formatu, išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų elektroniniais 

paštais. 

Visa informacija teikiama 

TAMO dienyne ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuos lapą ir atsiųs 

mokytojai į Messenger. 

Užduočiai atlikti skiriama 

savaitė. 

 

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
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5. LIETUVIŲ KALBA 

Pamokos tema: Eduka.lt 

mokymosi aplinka – 

mokausi dirbti. 

Mokysis dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. Atliks bandomąjį 

testą. 

FIZINIS UGDYMAS 

Vaizdo konferencija ZOOM 

platformoje. 

MUZIKA DAILĖ IR Projektas 

„Pavasaris Lietuvoje“ 

Išsiųsta užduotis į TAMO: 

stebėti gamtą, nuotraukomis 

arba piešiniais fiksuoti 

pokyčius. DARBELIAI 

PASAULIO PAŽINIMAS 

Pamokos tema - 

„Kam žmonėms reikalingi 

laikrodžiai?“. Mokymas 

vyks nuotoliniu būdu. 

Kilus klausimams 

bendrausime telefonu, per 

Facebook, TAMO dienyną, 

elektroniniu paštu (kam 

kaip patogiau, atsakysiu 

visiems). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, Eduka 

mokymosi aplinkoje. 

ZOOM platformoje diskusija 

„Kokiu būdu vyks užduočių 

pateikimas?“.  

 Visa informacija teikiama 

TAMO dienyne ir tėvų 

elektroniniais paštais.   

Vadovėlis „Gilė“ 

(vadovėlio p. 22-23). 

Skaidrės apie laikrodžius 

bus pateiktos PowerPoint 

formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Atliks užduotis pratybų 

sąsiuvinyje (užduotys Nr. 

22-23).  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

  Užduočiai atlikti skiriama 

savaitė. 

Pasitikrina užduotis kartu 

su tėveliais. 

6.     KLASĖS VALANDĖLĖ 

„Aš augu“ knygelė 

(kompiuterinis variantas) 
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Mokytojas: Irena Želvienė 

Klasė: 5a, 5b, 7a      Žmogaus sauga 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4   5b klasė  

Pamokos tema - Gaisro 

priežastys.  

Mokomoji vaizdo 

medžiaga pateikiama bus 

per Tamo dienyną. 

Konsultacija vyks Zoom 

platformoje realiu laiku. 

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną nuoroda į 

YouTube svetainę. 
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  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos el. paštu.  

  

5.       5a klasė     

 Pamokos tema - Gaisro 

priežastys.  

Mokomoji vaizdo 

medžiaga pateikiama bus 

per Tamo dienyną. 

Konsultacija vyks Zoom 

platformoje realiu laiku. 

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną nuoroda į 

YouTube svetainę. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos el. paštu.  

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema - Gaisras, 

degimas, medžiagų 

degumas. Mokymas vyks 

skaidrių pagalba Zoom 

platformoje realiu laiku. 

   

 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  

   

 Iki balandžio 3 d. atliktas 

užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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Mokytojas: Irenijus Ignotas 
Dalykas: kūno kultūra 

7. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

8. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

9. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 6b klasė 

Kiekvienam mokiniui bus 

išsiųstas pavyzdinės  rytinės 

mankštos pratimų kompleksas 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk 

https://youtu.be/vE-rA02byxE 

https://youtu.be/pVqOtIaM--4 

Patarimai, kaip taisyklingai 

keltis iš lovos atsibudus ryte, 

kad turėtumėt gerą nuotaiką ir 

gražią figūrą. Kaip atlikti rytinę 

mankštą namuose. Kaip teisingai 

mankštintis ir išvengti nugaros, 

stuburo traumų 

(nerekomenduojamų pratimų 

pavyzdžiai). Įvairūs gimnastikos 

pratimai: galvai, pečiams, 

nugarai, pilvui (presui), kojoms, 

čiurnoms. 

  8b klasė 

  Jėgos ypatybės ugdymas 

pagrindinėms raumenų grupėms 

(rankoms, kojoms, pilvui, 

nugarai).  Išsiųsti jėgos ugdymui 

paruoštą programą. 

Pagal pateiktą  programą  

savarankiškai namuose atlikti 

privalomus jėgos ugdymo 

pratimus. Pateikta vaizdinė 

medžiaga jėgos ugdymui 

https://youtu.be/civjC6H3IQ0 

https://youtu.be/Mus2o3WNPEw 

https://youtu.be/DUA31BWbUuQ 

 

 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną.. 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Užduotis: kiekvienas mokinys 

sudaro ir atsiunčia rytinės 

mankštos kompleksą iš 6 

pratimų. Mokinio atsiųstas 

Kokiu būdu vyks vertinimas  Atlikęs jėgos ugdymo pratimus 

kiekvienas mokinys suskaičiuoja 

savo pulsą ir atsiunčia per Tamo 

dienyną: 

 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk
https://youtu.be/vE-rA02byxE
https://youtu.be/pVqOtIaM--4
https://youtu.be/civjC6H3IQ0
https://youtu.be/Mus2o3WNPEw
https://youtu.be/DUA31BWbUuQ
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rytinės mankštos pratimų 

kompleksas vertinamas 

kaupiamuoju balu. 

a. pulsą ramybės būsenoje, 

b. pulsą atliekant jėgos 

pratimus, 

b. po fizinio krūvio praėjus 

5 min.  

Vertinimas kaupiamuoju 

balu. 

2.  6a klasė 

Kiekvienam mokiniui bus 

išsiųstas pavyzdinis  rytinės 

mankštos pratimų kompleksas 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk 

https://youtu.be/vE-rA02byxE 

https://youtu.be/pVqOtIaM--4 

Patarimai, kaip taisyklingai 

keltis iš lovos atsibudus ryte, 

kad turėtumėte gerą nuotaiką ir 

gražią figūrą. Kaip atlikti rytinę 

mankštą namuose. Kaip teisingai 

mankštintis ir išvengti nugaros, 

stuburo traumų 

(nerekomenduojamų pratimų 

pavyzdžiai). Įvairūs gimnastikos 

pratimai: galvai, pečiams, 

nugarai, pilvui (presui), kojoms, 

čiurnoms. 

8a klasė 

 Kiekvienam mokiniui bus 

išsiųstas pavyzdinis  rytinės 

mankštos pratimų kompleksas 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk 

https://youtu.be/vE-rA02byxE 

https://youtu.be/pVqOtIaM--4 

Patarimai, kaip taisyklingai keltis 

iš lovos atsibudus ryte, kad 

turėtumėt gerą nuotaiką ir gražią 

figūrą. Kaip atlikti rytinę mankštą 

namuose. Kaip teisingai 

mankštintis ir išvengti nugaros, 

stuburo traumų 

(nerekomenduojamų pratimų 

pavyzdžiai). Įvairūs gimnastikos 

pratimai: galvai, pečiams, 

nugarai, pilvui (presui), kojoms, 

čiurnoms. 

 6a  klasė 

Jėgos savybės ugdymas 

pagrindinėms raumenų grupėms 

(rankoms, kojoms, pilvui, 

nugarai).   Mokiniams išsiųsti 

jėgos ugdymui paruoštą 

programą. 

Pagal pateiktą  programą  

savarankiškai namuose atlikti 

privalomus jėgos ugdymo 

pratimus. Pateikta vaizdinė 

medžiaga jėgos ugdymui 

https://youtu.be/civjC6H3IQ0 

https://youtu.be/Mus2o3WNPEw 

https://youtu.be/DUA31BWbUuQ 

 

 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Užduotis: kiekvienas mokinys 

sudaro ir atsiunčia rytinės 

mankštos kompleksą iš 6 

pratimų. Mokinio atsiųstą 

rytinės mankštos pratimų 

kompleksą įvertinti  

kaupiamuoju balu. 

Užduotis: kiekvienas mokinys 

sudaro ir atsiunčia rytinės 

mankštos kompleksą iš 6 pratimų. 

Mokinio atsiųstą rytinės mankštos 

pratimų kompleksą įvertinti  

kaupiamuoju balu. 

 Užduotis: atlikti jėgos ugdymo 

pratimų kompleksą. Kiekvienas 

mokinys suskaičiuoja savo pulsą 

ir atsiunčia per Tamo dienyną: 

a. pulsą ramybės būsenoje, 

b. pulsą atliekant jėgos 

pratimus, 

 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk
https://youtu.be/vE-rA02byxE
https://youtu.be/pVqOtIaM--4
https://youtu.be/8hWDH6XeChk
https://youtu.be/vE-rA02byxE
https://youtu.be/pVqOtIaM--4
https://youtu.be/civjC6H3IQ0
https://youtu.be/Mus2o3WNPEw
https://youtu.be/DUA31BWbUuQ
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b. po fizinio krūvio praėjus 

5 min.  

Vertinimas kaupiamuoju balu.   

3. 5a  klasė 

Kiekvienam mokiniui bus 

išsiųstas pavyzdinis  rytinės 

mankštos pratimų kompleksas 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk 

https://youtu.be/vE-rA02byxE 

https://youtu.be/pVqOtIaM--4 

Patarimai, kaip taisyklingai 

keltis iš lovos atsibudus ryte, 

kad turėtumėt gerą nuotaiką ir 

gražią figūrą. Kaip atlikti rytinę 

mankštą namuose. Kaip teisingai 

mankštintis ir išvengti nugaros, 

stuburo traumų 

(nerekomenduojamų pratimų 

pavyzdžiai). Įvairūs gimnastikos 

pratimai: galvai, pečiams, 

nugarai, pilvui (presui), kojoms, 

čiurnoms. 

5b klasė 

Kiekvienam mokiniui bus 

išsiųstas pavyzdinis  rytinės 

mankštos pratimų kompleksas 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk 

https://youtu.be/vE-rA02byxE 

https://youtu.be/pVqOtIaM--4 

Patarimai, kaip taisyklingai keltis 

iš lovos atsibudus ryte, kad 

turėtumėt gerą nuotaiką ir gražią 

figūrą. Kaip atlikti rytinę mankštą 

namuose. Kaip teisingai 

mankštintis ir išvengti nugaros, 

stuburo traumų 

(nerekomenduojamų pratimų 

pavyzdžiai). Įvairūs gimnastikos 

pratimai: galvai, pečiams, 

nugarai, pilvui (presui), kojoms, 

čiurnoms. 

 8a  klasė 

Jėgos fizinės ypatybės ugdymas 

pagrindinėms raumenų grupėms.   

Išsiųsti jėgos ugdymui paruoštą 

programą. 

Pagal pateiktą  programą  

savarankiškai namuose atlikti 

privalomus jėgos ugdymo 

pratimus. Pateikta vaizdinė 

medžiaga jėgos ugdymui 

https://youtu.be/civjC6H3IQ0 

https://youtu.be/Mus2o3WNPEw 

https://youtu.be/DUA31BWbUuQ 

 

 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Užduotis: kiekvienas mokinys 

sudaro ir atsiunčia rytinės 

mankštos kompleksą iš 6 

pratimų. Mokinio atsiųstą 

rytinės mankštos pratimų 

kompleksą įvertinti  

kaupiamuoju balu. 

Užduotis: kiekvienas mokinys 

sudaro ir atsiunčia rytinės 

mankštos kompleksą iš 6 pratimų. 

Mokinio atsiųstą rytinės mankštos 

pratimų kompleksą įvertinti  

kaupiamuoju balu. 

 Užduotis: atlikti jėgos ugdymo 

pratimų kompleksą. Kiekvienas 

mokinys suskaičiuoja savo pulsą 

ir atsiunčia per Tamo dienyną: 

a. pulsą ramybės būsenoje, 

b. pulsą atliekant jėgos 

pratimus, 

b. po fizinio krūvio praėjus 

5 min. 

Vertinimas kaupiamuoju balu. 

 

4. 7 a klasė 6b klasė  7a klasė  

https://youtu.be/8hWDH6XeChk
https://youtu.be/vE-rA02byxE
https://youtu.be/pVqOtIaM--4
https://youtu.be/8hWDH6XeChk
https://youtu.be/vE-rA02byxE
https://youtu.be/pVqOtIaM--4
https://youtu.be/civjC6H3IQ0
https://youtu.be/Mus2o3WNPEw
https://youtu.be/DUA31BWbUuQ
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Kiekvienam mokiniui bus 

išsiųstas pavyzdinis  rytinės 

mankštos pratimų kompleksas 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk 

https://youtu.be/vE-rA02byxE 

https://youtu.be/pVqOtIaM--4 

Patarimai, kaip taisyklingai 

keltis iš lovos atsibudus ryte, 

kad turėtumėt gerą nuotaiką ir 

gražią figūrą. Kaip atlikti rytinę 

mankštą namuose. Kaip teisingai 

mankštintis ir išvengti nugaros, 

stuburo traumų 

(nerekomenduojamų pratimų 

pavyzdžiai). Įvairūs gimnastikos 

pratimai: galvai, pečiams, 

nugarai, pilvui (presui), kojoms, 

čiurnoms. 

Jėgos fizinės ypatybės ugdymas 

pagrindinėms raumenų grupėms.   

Išsiųsti jėgos ugdymui paruoštą 

programą. 

Pagal pateiktą  programą  

savarankiškai namuose atlikti 

privalomus jėgos ugdymo 

pratimus. Pateikta vaizdinė 

medžiaga jėgos ugdymui 

https://youtu.be/civjC6H3IQ0 

https://youtu.be/Mus2o3WNPEw 

https://youtu.be/DUA31BWbUuQ 

 

 

Jėgos fizinės ypatybės ugdymas 

pagrindinėms raumenų grupėms.   

Išsiųsti jėgos ugdymui paruoštą 

programą. 

Pagal pateiktą  programą  

savarankiškai namuose atlikti 

privalomus jėgos ugdymo 

pratimus. Pateikta vaizdinė 

medžiaga jėgos ugdymui 

https://youtu.be/civjC6H3IQ0 

https://youtu.be/Mus2o3WNPEw 

https://youtu.be/DUA31BWbUuQ 

 

 

    

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

Užduotis: kiekvienas mokinys 

sudaro ir atsiunčia rytinės 

mankštos kompleksą iš 6 

pratimų. Mokinio atsiųstą 

rytinės mankštos pratimų 

kompleksą įvertinti  

kaupiamuoju balu. 

 

Užduotis: atlikti jėgos ugdymo 

pratimų kompleksą. Kiekvienas 

mokinys suskaičiuoja savo pulsą 

ir atsiunčia per Tamo dienyną: 

a. pulsą ramybės būsenoje, 

b. pulsą atliekant jėgos 

pratimus, 

b. po fizinio krūvio praėjus 

5 min. 

Vertinimas kaupiamuoju balu. 

 Užduotis: atlikti jėgos ugdymo 

pratimų kompleksą. Kiekvienas 

mokinys suskaičiuoja savo pulsą 

ir atsiunčia per Tamo dienyną: 

a. pulsą ramybės būsenoje, 

b. pulsą atliekant jėgos 

pratimus, 

b. po fizinio krūvio praėjus 

5 min. 

Vertinimas kaupiamuoju balu. 

 

5.  5a  klasė 

Jėgos fizinės ypatybės ugdymas 

pagrindinėms raumenų grupėms.   

Išsiųsti jėgos ugdymui paruoštą 

programą. 

 5b klasė 

 Jėgos fizinės ypatybės ugdymas 

pagrindinėms raumenų grupėms.   

Išsiųsti jėgos ugdymui paruoštą 

programą. 

 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk
https://youtu.be/vE-rA02byxE
https://youtu.be/pVqOtIaM--4
https://youtu.be/civjC6H3IQ0
https://youtu.be/Mus2o3WNPEw
https://youtu.be/DUA31BWbUuQ
https://youtu.be/civjC6H3IQ0
https://youtu.be/Mus2o3WNPEw
https://youtu.be/DUA31BWbUuQ
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Pagal pateiktą  programą  

savarankiškai namuose atlikti 

privalomus jėgos ugdymo 

pratimus. Pateikta vaizdinė 

medžiaga jėgos ugdymui 

https://youtu.be/civjC6H3IQ0 

https://youtu.be/Mus2o3WNPEw 

https://youtu.be/DUA31BWbUuQ 

Pagal pateiktą  programą  

savarankiškai namuose atlikti 

privalomus jėgos ugdymo 

pratimus. Pateikta vaizdinė 

medžiaga jėgos ugdymui 

https://youtu.be/civjC6H3IQ0 

https://youtu.be/Mus2o3WNPEw 

https://youtu.be/DUA31BWbUuQ 

 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

 Užduotis: atlikti jėgos ugdymo 

pratimų kompleksą. Kiekvienas 

mokinys suskaičiuoja savo pulsą 

ir atsiunčia per Tamo dienyną: 

a. pulsą ramybės būsenoje, 

b. pulsą atliekant jėgos 

pratimus, 

b. po fizinio krūvio praėjus 

5 min. 

Vertinimas kaupiamuoju balu. 

 Užduotis: atlikti jėgos ugdymo 

pratimų kompleksą. Kiekvienas 

mokinys suskaičiuoja savo pulsą 

ir atsiunčia per Tamo dienyną: 

a. pulsą ramybės būsenoje, 

b. pulsą atliekant jėgos 

pratimus, 

b. po fizinio krūvio praėjus 

5 min. 

Vertinimas kaupiamuoju balu. 

 

6. 8b klasė 

Kiekvienam mokiniui bus 

išsiųstas pavyzdinis  rytinės 

mankštos pratimų kompleksas 

https://youtu.be/8hWDH6XeChk 

https://youtu.be/vE-rA02byxE 

https://youtu.be/pVqOtIaM--4 

Patarimai, kaip taisyklingai 

keltis iš lovos atsibudus ryte, 

kad turėtumėt gerą nuotaiką ir 

gražią figūrą. Kaip atlikti rytinę 

mankštą namuose. Kaip teisingai 

mankštintis ir išvengti nugaros, 

stuburo traumų 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

Žaidėjų pozicijos ir funkcijos 

žaidžiant futbolą. 

Žaidėjų pozicijos: 

a) puolėjai, 

b) saugai, 

c )gynėjai, 

d) vartininkas. 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

Pražangos krepšinyje:            

asmeninė, komandinė, nesportinė, 

techninė, diskvalifikacinė. 

Supažindinti mokinius su 

pražangų paskyrimo taisyklėmis. 

 

https://youtu.be/civjC6H3IQ0
https://youtu.be/Mus2o3WNPEw
https://youtu.be/DUA31BWbUuQ
https://youtu.be/civjC6H3IQ0
https://youtu.be/Mus2o3WNPEw
https://youtu.be/DUA31BWbUuQ
https://youtu.be/8hWDH6XeChk
https://youtu.be/vE-rA02byxE
https://youtu.be/pVqOtIaM--4
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(nerekomenduojamų pratimų 

pavyzdžiai). Įvairūs gimnastikos 

pratimai: galvai, pečiams, 

nugarai, pilvui (presui), kojoms, 

čiurnoms. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Užduotis: kiekvienas mokinys 

sudaro ir atsiunčia rytinės 

mankštos kompleksą iš 6 

pratimų. Mokinio atsiųstą 

rytinės mankštos pratimų 

kompleksą įvertinti  

kaupiamuoju balu. 

Užduotis: pasirinkti poziciją 

kurioje  norėtų  žaisti futbolą. 

 Teoriškai žinoti už kokius 

nusižengimus skiriamos 

pražangos 

 

7.    Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

Paplūdimio tinklinis: 

taisyklės ir 

žaidimo ypatumai. 

 

   Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

   Užduotis: žinoti kuo skiriasi 

paplūdimio tinklinis nuo salės 

žaidimo tinklinio. 
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Mokytojas: Jolita Miškinienė 
Klasė: 2a 

1. Darbas vyks elektroninėje skaitmeninėje aplinkoje Ema, skaitmeninio ugdymo platformoje Eduka klasė , Tamo dienyne, Messenger- 

video, , vadovėliu „Taip“ ir pratybomis nerealiuoju (asinchroniniu) laiku, Padlet, Zoom skaiteninės platformos. Nuotolinė konsultacija- 

konsultuotis galės telefonu, Tamo dienyne, Zoom skaitmenine platforma. 

2. Užduotys bus atliekamos elektroninėje skaitmeninėje aplinkoje Ema, skaitmeninio ugdymo platforma Eduka klasė, Padlet skaitmeninė 

platforma.  

3. Užduotis tikrinsiu elektroninėje skaitmeninėje aplinkoje Ema, skaitmeninio ugdymo platformoje Eduka klasė, darbelius, fizinį ugdymą – 

Padlet skaitmeninėje platformoje. Atsiskaitomasis darbas - gebėjimų ir įgūdžių pasiekimams ir pažangai tikrinti baigus temą, skyrių.  

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

1.  Muzika Anglų kalba 
  

  

2. Matematika 

Vadovėlis „Taip“  II dalis ir pratybos  asinchroniniu būdu 

(savarankiškas darbas). 

Matematika 

Vadovėlis „Taip“ II dalis.  

Darbas su pratybomis (savarankiškas darbas). 

Vadovėlio psl. 98-99. 

Pratybose psl. 65-1,2 užd.. 

Vadovėlio psl. 100-101. 

 Pratybose psl. 66 

Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina užduotis su tėvais. Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina užduotis su tėvais. 

3.   Lietuvių kalba 

Vadovėlis „Taip“ III dalis (savarankiškas darbas) 

Lietuvių kalba 

Vadovėlis „Taip“ III dalis (savarankiškas darbas) 

 

Vadovėlio psl. 20 - 21. 

 

Vadovėlio psl. 22. Pratybose psl. 14 

 

Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina užduotis su tėvais. Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina užduotis su tėvais. 
4. Lietuvių kalba 

Darbas pratybose (savarankiškas darbas). 
Matematika 

Vadovėlis „Taip“ II dalis.  

Darbas su pratybomis (savarankiškas darbas). 

Pratybose psl. 13. Vadovėlio psl. 102-103 užd., pratybose psl. 67-68 
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Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina užduotis su tėvais. Pasitikrina užduotis su tėvais. Nufotografuoti pratybų psl. 67-68 

atliktas užduotįs ir įkelti į Padlet platformą. 
5.   Dorinis ugdymas. Etika (2a-2b klasės) 

Darbas pratybose. Tema: Norėčiau sesutės... 
Dailė- technologijos integracija su matematika 

Erdvinė raiška. Paukščiukas 

Pratybose psl. 20 Elektroninė pamoka 

https://www.youtube.com/watch?v=9lUAN-5ntvA 
 

Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina užduotis su tėvais. Nufotografuoti atliktą darbelį ir įkelti į Padlet platformą. 

6. Informacinės technologijos Anglų kalba I grupė (1a,b,c,d) Neformalus ugdymas 

Elektroninė pamoka.  

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY 
 

  Pratybose psl. 42-43 
  Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina užduotis su tėvais. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba  
Vadovėlis „Taip“ III dalis. 

Užduotys skaitmeninėje ugdymo 

platformoje - Eduka klasė. 

Matematika 

Darbas pratybose. Tema: Aš jau moku. 

 (savarankiškas darbas). 

Ste(a)m laboratorija 

Power point pateiktis „Sodiname svogūną 

ir atliekame tiriamąjį darbą“  

(Tamo dienyne). 
Vadovėlio psl. 23. 

 

Pratybų psl. 69-70 

 

Stebėjimus rašyti į pateiktą lentelę. 

Priedas Nr. 1 (Word formatu). 

Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina 

užduotis su tėvais. 

Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina užduotis 

su tėvais. Pasiruošimas pasitikrinamajam darbui 

Nufotografuoti pasodintą svogūną ir 

atsiųsti per Tamo dienyną. 
2.  Lietuvių kalba 

Pratybos. psl. 15 

Užduotys skaitmeninėje ugdymo 

platformoje - Eduka klasė. 

Anglų kalba 

 

Lietuvių kalba 

Darbas pratybose. Savarankiškas darbas 

 Pratybų psl. 15.   Darbas pratybose psl. 16-17.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9lUAN-5ntvA
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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 Savarankiškas mokymasis. 

Savikontrolės užduotys- Eduka klasė. 

Kaupiamasis vertinimas. 

 Savęs įsivertinimas pagal pateiktus 

vertinimo kriterijus pratybų psl. 17 

3.  Matematika 

Vadovėlis „Taip“ II dalis. Tema: Aš 

jau moku. 

Darbas su pratybomis (savarankiškas 

darbas). 

Lietuvių kalba 

Vadovėlis „Taip“ III dalis. 

Darbas su vadovėliu- skaitau teoriją vadovėlyje, 

kuriu sakinius (savarankiškas darbas). 

Dailė- technologijos integracija su 

matematika 

Erdvinė raiška. Paukščiukas 

Vadovėlio psl. 104-105.  Vadovėlio psl. 24-25 

Sąsiuvinyje užrašo sukurtus sakinius pagal 

vadovėlio psl. 24-25. 

Interaktyvi pamoka 

https://www.youtube.com/watch?v=9lU
AN-5ntvA 

Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina 

užduotis su tėvais. Pasiruošimas 

pasitikrinamajam darbui. 

Mokausi savarankiškai. Nufotografuoti atliktą darbelį ir įkelti į 

Padlet platformą. 

4.  Šokis Muzika 

 

Fizinis ugdymas. 

Elektroninė pamoka. 

Marsiečiai rekomenduoja mankštą – 

PIRMADIENIS 

https://www.youtube.com/watch?v=Sp
vcUfl0Afs 
 

  Per Tamo dienyną pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 

 

  Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui. 
5.  Pasaulio pažinimas 

Darbas vadovėlyje ir pratybose. 
Pasaulio pažinimas 

Darbas su vadovėliu.  
Konsultacinė valanda mokymosi 

pagalbai teikti. 

Pratybos - Skaitiniai. 

 

Vadovėlio psl. 8-9 

Pratybose psl. 4-5 

 

Vadovėlio psl. 10-11. 

Pratybose psl. 6-7 užduotis. 

Vadovėlio psl. 10-11-12 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9lUAN-5ntvA
https://www.youtube.com/watch?v=9lUAN-5ntvA
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Nubraižyk savo kambario planą pateiktas 

rekomendacijas (Ugdymo sodas- skaitmeninių 

mokymo priemonių elektroninė erdvė) 

Pasitikrina užduotis su tėvais. Pasitikrina užduotį kartu su tėvais.  

Nufotografuoti atliktą darbą ir įkelti į Padlet 

platformą. 

Tobulina teksto supratimo įgūdžius. 

6. Fizinis ugdymas. 

Elektroninė pamoka. 

Dainelė apie mankštą 

https://www.youtube.com/watch?v=ki

kzJtgstA4 

Išmok taisyklingai mankštintis 

www.ismaniejirobotai.lt 1-4 klasei 

Dirba ir planšetėse 

https://www.youtube.com/watch?v=i

_HqmyZbwBEf 

 

Per Tamo dienyną pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 

 

Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui. 

Anglų kalba  II grupė (1a,b,c,d) Neformalus 

ugdymas 

Elektroninė pamoka.  

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUW

eY 
Pratybose psl. 44 

Savarankiškas mokymasis. Pasitikrina užduotis 

su tėvais. 

Klasės vadovo programa  
„Aš augu“ knygelės (kompiuterinis 

variantas) 

Atlieka pateiktą užduotį. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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Mokytojas: Kristina Ališauskienė 
Dalykas: Etika/tikyba 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 1c klasė - tikyba 

 Audio pasaka „Vakaro 

žvaigždelė“– 

 nuoroda patalpinta Tamo 

dienyne 

       8a/b klasės – etika 

Įvadiniai darbai Office 

365 platformoje 

   

Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo dienyne  

Kūrybinė užduotis 

pateikta  Office 365 

platformoje 

   

Darbelio nuotrauka 

pateikiama e. paštu 

Kūrybinis darbas 

patalpintas Office 365 

platformoje 

   

2. 8a/b klasės - etika 

Įvadiniai darbai Office 

365 platformoje 

 3b klasė  

„Koks aš esu su 

artimaisiais?“ – vaizdo 

medžiaga per platformą 

„Krikščioniški filmai“ 

  

Kūrybinė užduotis 

pateikta  Office 365 

platformoje  

 „Krikščioniški filmai“ 

vaizdo filmų analizės 

klausimai 

  

Kūrybinis darbas 

patalpintas Office 365 

platformoje 

 Grįžtamasis ryšys 

Tamo dienyne 

  

3. 1b klasė 4b klasė 

 „Gavėnia mūsų 

kasdienybėje“ – Power 

3a klasė 

  „Koks aš esu su 

artimaisiais?“ – vaizdo 

 6a/b  klasė – tikyba 

Įvadiniai darbai Office 

365 platformoje 
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Audio pasaka „Vakaro 

žvaigždelė“– nuoroda, 

patalpinta Tamo dienyne 

Point pateiktis su audio 

komentarais, 

patalpintos Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

medžiaga per platformą 

„ Krikščioniški filmai“ 

Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais, 

patalpintos Tamo dienyne 

Kūrybinė užduotis, 

pateikta skaidrėse 

„Krikščioniški filmai“ 

Vaizdo filmų analizės 

klausimai 

 Kūrybinė užduotys 

pateikta Office 365 

platformoje 

Darbelio nuotrauka 

atsiunčiama e. paštu 

„Vaiko laiškas“ 

atsiunčiamas per Tamo 

dienyne 

Grįžtamasis ryšys 

Tamo dienyne 

 Kūrybinis darbas 

patalpintas Office 365 

platformoje 

4. 4a klasė 

„Gavėnia mūsų 

kasdienybėje“ – Power 

Point pateiktis su audio 

komentarais patalpintos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje  

1a klasė 

Audio pasaka „Vakaro 

žvaigždelė“ – nuoroda 

patalpinta Tamo 

dienyne 

  5a klasė – tikyba 

Įvadiniai darbai Office 

365 platformoje 

Kūrybinė užduotis 

pateikta  

PowerPoint pateiktyje 

Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

  Kūrybinė užduotys 

pateikta Office 365 

platformoje 

„Vaiko laiškas“ 

atsiunčiamas per Tamo 

dienyną 

Darbelio nuotrauka 

atsiunčiama e. paštu 

  Kūrybinis darbas 

patalpintas Office 365 

platformoje 

5. 2a/b klasės 

„Kaip aš galiu kitam 

padėti?“ vaizdo medžiaga 

per platforma  

„Krikščioniški filmai“  

  7a klasė - Tikyba 

Įvadiniai darbai Office 

365 platformoje 

 

„Krikščioniški filmai“ 

Vaizdo filmų analizės 

klausimai 

  Kūrybinė užduotys 

pateikta Office 365 

platformoje 
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Grįžtamasis ryšys Tamo 

dienyne 

  Kūrybinis darbas 

patalpintas Office 365 

platformoje 

 

6. 6a/b klasė – Etika 

Įvadiniai darbai Office 

365 platformoje 

6a/b klasė – Tikyba 

Įvadiniai darbai Office 

365 platformoje 

5b klasė – Tikyba 

Įvadiniai darbai Office 

365 platformoje 

7a klasė – Tikyba 

Įvadiniai darbai Office 

365 platformoje 

 

Kūrybinė užduotys 

pateikta Office 365 

platformoje 

Kūrybinė užduotys 

pateikta Office 365 

platformoje 

Kūrybinė užduotys 

pateikta Office 365 

platformoje 

Kūrybinė užduotys 

pateikta Office 365 

platformoje 

 

Kūrybinis darbas 

patalpintas Office 365 

platformoje 

Kūrybinis darbas 

patalpintas Office 365 

platformoje 

Kūrybinis darbas 

patalpintas Office 365 

platformoje 

Kūrybinis darbas 

patalpintas Office 365 

platformoje 

 

7. Neformaliojo švietimo 

būrelis – 

Jaunieji Kazimieriečiai 

„Šv. Kazimiero 

stebuklas“ Power Point 

pateiktis ir pokalbis 

online per Zoom 

programą. 

  6a Klasės valandėlė 

„Pavojai internetiniame 

pasaulyje“ vaizdo 

medžiaga per Office 

365 platformą. 

 

 

Individuali užduotis  

„Laiškas Dievui“ pateikta 

per Zoom programą. 

  Vaizdo medžiagos 

analizės klausimai 

pateikiami per Office 

365 platformą 

 

Laišką atsiunčia per  

e. paštą.  

  Grįžtamasis ryšys 

Office 365 platformoje.  
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Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 
Klasė: 1a 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.STE(AM) 

Svogūno auginimas 

STE(AM) 

Tema: Svogūno 

auginimas. 

Pateikiama nuoroda su 

vaizdo įrašu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kokių būna 

knygų? 

Vadovėlis 32-33 psl., 

pratybos 19 psl. 

Eduka klasė. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip 

bibliotekoje susirasti 

knygą? Abėcėlė. 

Vadovėlis 34-35 psl., 

pratybos 20-21 psl. 

Eduka klasė 

Lietuvių kalba 

Tema: Jau pavasarėja! 

Kada taip sakoma? 

Vadovėlis 36-37 psl., 

pratybos 22 psl. 

Eduka klasė 

 

 

Pateikta nuoroda 

Google paieškoje, kaip 

vykdyti bandymą 

„Svogūno auginimas“. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje.  

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 20-

21 psl. 

Tamo dienynas: 

Eilėraščio skaitymas 

vadovėlyje,  

užduočių atlikimas 

pratybų sąsiuvinyje 22 

psl. 

 

Pateikta mokytojo 

sudaryta lentelė 

bandymo „Svogūno 

auginimas“ stebėjimas. 

Lentelės pildymas. 

Pasibaigus stebėjimui, 

lentelė ir užauginto 

svogūno nuotrauka 

atsiunčiama mokytojui. 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Skype 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Skype, 

arba telefonu. 

  

2.  

 

Lietuvių kalba Lietuvių kalba 

Tema: Kokių būna 

knygų? 

Lietuvių kalba Lietuvių kalba 

Tema: Jau pavasarėja! 

Kada taip sakoma? 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas vyksta 

gamtoje pavasarį? 
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Tema: Ko išmokau? 

Dvibalsių uo, au 

kartojimas. 

Eduka klasė, Ema 

mokymosi aplinka.  

 

Vadovėlis 32-33 psl.,  

Eduka klasė, Ema 

mokymosi aplinka. 

 

Tema: Kaip 

bibliotekoje susirasti 

knygą? Abėcėlė. 

Vadovėlis 34-35 psl.,  

Eduka klasė. 

 

Vadovėlis 36-37 psl., 

Eduka klasė 

 

Vadovėlis 38-39 psl., 

pratybos 23-24 psl. 

Eduka klasė 

 

Užduotys pateikiamos 

Eduka klasė (1 užd.) 

Ema (1,2 užd.) 

1.Tamo dienynas 

(Užrašyk į sąsiuvinį 

savo bibliotekėlėje 

turimų knygų autorius 

ir pavadinimus) 

2.Užd.  Ema (vardų, 

pavardžių, pavadinimų 

rašyba) 

Užduotys pateikiamos 

Eduka klasė (1 užd.)  

 

Užduotys pateikiamos 

Eduka klasė (1 užd.)  

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje. 

Eduka klasė (1 užd.) 

 

1 užd.: Eduka klasė 

mokiniai pasitikrina 

patys (kaupiamasis 

vertinimas) 

1,2 užd.: Ema patikrina 

mokytojas ir įvertina. 

2. Ema patikrina 

mokytojas ir įvertina. 

1 užd. Eduka klasė 

mokiniai pasitikrina 

patys (kaupiamasis 

vertinimas) 

 

1 užd. Eduka klasė 

mokiniai pasitikrina 

patys (kaupiamasis 

vertinimas) 

 

 

1 užd. Eduka klasė 

mokiniai pasitikrina 

patys (kaupiamasis 

vertinimas) 

 

3. Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Vadovėlis, 22-23 psl., 

pratybos, Eduka klasė 

mokymosi aplinka. 

 

 Fizinis ugdymas 

Tema: Ryto mankšta. 

Pateikiama nuoroda su 

vaizdo įrašu  

 

Matematika 

Tema: Kaip stambinti 

pinigus? 

Vadovėlis, 30-31 psl., 

Eduka klasė mokymosi 

aplinka. 

 

Matematika 

Tema: Kaip smulkinti 

pinigus? 

Vadovėlis, 32-33 psl., 

pratybos 18-19 psl. 

Eduka klasės 

mokymosi aplinka. 

Užduotys pateikiamos 

per Eduka klasė 

(1,2,4,5 užd.) 

 Nuoroda pateikiama 

Tamo dienyne 

Eduka klasė  

1 užd. (pasitikrinimui) 

Užduotys pateikiamos 

Tamo dienyne 

 Eduka klasė (1 užd.)  

 

Eduka klasėje mokiniai 

patys pasitikrina 

1,2,4,5 užd. 

Įvertina mokytoja. 

 Mokiniai atlieka ryto 

mankštą, tėvai pagal 

galimybę nufilmuoja ir 

atsiunčia. 

Eduka klasėje mokiniai 

patys pasitikrina 1 užd. 

(kaupiamasis 

vertinimas) 

Eduka klasėje mokiniai 

patys pasitikrina 

1,2,4,5 užd. 

Įvertina mokytoja. 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

   

4.  

   

 

Dailė ir technologijos 

Tema: „Velykinis 

zuikis“. 

Pateikiama nuoroda.  

 

   Pasaulio pažinimas 

Tema: Kiek savaičių 

turi mėnuo? 

Vadovėlis, 30-31 psl., 

pratybos 27-26 psl.  

Pateikta nuoroda 

Google naršyklėje, kaip 

iš popieriaus, naudojant 

įvairias priemones, 

padaryti darbelį 

„Velykinis zuikis“. 

   Tamo dienynas: 

pratybos 25-26 psl. 

Eduka klasė 

Mokinys dirba 2 

pamokas, mokytojas 

įvertins, kai darbas bus 

baigtas. 

   Mokiniai su tėveliais ir 

mokytoja aptaria atliktą 

darbą. 

5.  

 

Dailė ir technologijos 

Tema: „Velykinis 

zuikis“. 

Pateikiama nuoroda. 

 

Matematika 

Tema: Kaip sudėti arba 

atimti dešimtis? 

Vadovėlis, 26-27 psl., 

pratybos 16 psl., Eduka 

klasė mokymosi 

aplinka. 

Matematika 

Tema: Sudėti ar atimti? 

Vadovėlis, 28-29 psl., 

pratybos 17 psl., Eduka 

klasė mokymosi 

aplinka. 

 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kaip nepamiršti 

nusivalyti batų? 

Vadovėlis, 28-29 psl., 

pratybos 25-26 psl.  

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Šokinėjimas per 

šokdynę. 

 Pateikiama nuoroda su 

vaizdo įrašu  

 

Pateikta nuoroda 

Google paieškoje, kaip 

iš popieriaus, naudojant 

įvairias priemones, 

padaryti darbelį 

„Velykinis zuikis“. 

Pratybose 16-17 psl. 

Eduka klasė 1užd. 

(paaiškinimui), 

2 užd.(pasitikrinimui) 

Tamo dienynas: 

pratybos 17 psl. 

Eduka klasė 1 užd. 

(paaiškinimui), 

2 užd.(pasitikrinimui) 

Tamo dienynas: 

pratybos 25-26 psl. 

Eduka klasė 

Nuoroda pateikiama 

Tamo dienyne 

Mokinys 

nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojui. 

Mokytojas įvertina. 

Eduka 2 užd. 

(kaupiamasis 

vertinimas) 

 

Eduka klasėje mokiniai 

patys pasitikrina 2 užd. 

(kaupiamasis 

vertinimas) 

Mokiniai su tėveliais ir 

aptaria atliktą darbą. 

Mokiniai mokosi 

šokinėti per šokdynę 

6.     Klasės valandėlė 
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„Aš augu“ knygelė 

(kompiuterinis 

variantas) 
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Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 
Dalykas: anglų kalba 

1. Mokomoji medžiaga mokiniams bus pateikta per TAMO dienyną, galės naudotis internetinėmis pratybomis, konsultuotis telefonu ir žinutėmis per 

TAMO. 

2. Užduotys bus pateikiamos Windows 10 formate, naudosis įvairia virtualia aplinka. 

3. Užduotys bus tikrinamos ir vertinamos pastoviai, sudėtingesnės tik stipresnių mokinių. 

Pamo- 

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 7a klasė 

 Tema: Reading 6a. 

2a klasė 

 Tema: Vaisiai. 

5 klasių III gr.  

Tema – žodyno įtvirtinimas. 

2b klasė 

 Tema: Kartojame vaisių 

pavadinimus. 

6 klasių III gr.  

Tema: Across Cultures 

6e. 

Vadovėlio p. 70. Susirasti 

nežinomų žodžių reikšmes 

per Google vertėją, 

pasiklausyti tarimo. 

Parinkti teisingus Ex. 2 

atsakymus. Elektroninėse 

pratybose atlikti Ex. 1, 2. 

Youtube peržiūrėti 

mokomąją video medžiagą 

nuo 3 minutės 26 sekundės 

iki 6 minutės 48 sekundžių  

, kartoti su diktoriumi. 

Pratybose atlikti p. 66-67. 

Elektroninėse pratybose 

atlikti 7a 1, 2, 3, 4, 5, 6 

pratimus.   

Vadovėlio p. 68-69. 

Peržiūrėti mokomąją 

vaizdo medžiagą. Kartoti 

kartu su diktoriumi. 

Pratybose atlikti p. 68 – 

69. 

Vadovėlio p. 77. 

Perskaityti tekstą, 

lietuviškai parašyti vieną 

sakinį, kuo šie parkai 

ypatingi, atsiųsti į Tamo. 

Išmokti naujus žodžius. 

Gauti atsakymai bus 

vertinami sudėtiniu 

pažymiu. 

Formuojamasis Sudėtinis pažymys. Ideografinis Formuojamasis 

2. 4a klasė 

 Tema – Kūno dalys. 

2b klasė 

 Tema: Vaisiai. 
8a klasė 

Tema: International 

Volunteer Day. 

2b klasė 

 Tema: Kartojame vaisių 

pavadinimus. 

5 klasės III gr.  

Tema – Weird food. 

Vadovėlio p. 42-43. 

Youtube mokomoji vaizdo 

medžiaga ir žodyno lapai. 

Youtube peržiūrėti 

mokomąją vaizdo 

medžiagą nuo 3 minutės 

26 sekundės iki 6 minutės 

48 sekundžių  , kartoti su 

Elektroninės pratybos 6c  1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 pratimai. 

Vadovėlio p. 68-69. 

Peržiūrėti mokomąją 

vaizdo medžiagą. Kartoti 

kartu su diktoriumi. 

Pratybose atlikti p. 68 – 

69. 

Vadovėlio p.82. Susirasti 

nežinomų žodžių 

reikšmes naudojantis 

Google vertėju, 

pasiklausyti tarimo 
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diktoriumi. Pratybose 

atlikti p. 66-67. 

(garsiakalbio ženklelis 

lentelėje). 
Formuojamasis. Formuojamasis Sudėtinis pažymys. Pratimų 

atsakymus susumuoti ir 

atsiųsti į Tamo dienyną.  

Ideografinis Formuojamasis. 

4. 3.  8a klasė 

 Tema: Man‘s best friend. 

3a klasė 

Tema: Unit 13nauji 

žodžiai. 

4a klasė 

Tema - Kartojame kūno 

dalių pavadinimus. 

3a klasė 

Tema: Unit 13 Where 

is/are? 
 

6 klasės II gr. 

 Tema: Across Cultures 

6e. 

Remiantis vadovėlio 

tekstu p. 74 ir savo 

mintimis bei, parašyti 60-

80 žodžių pastraipą  

„Advantages and 

disadvantages of pets“. 

Pasimokyti žodžius iš 

žodyno lapų. Žodžių 

tarimą pasimokykite 

atsivertę internete Google 

vertėją. Peržiūrėti nurodytą 

video, žodžius pakartoti 

paskui diktorių. Padaryti 

pratybų p. 53, atsiųsti 6 

kryžiažodžio žodį į Tamo. 

Pateikiama nuoroda 

internete, daryti 1-9 ir 12- 

13 pratimus. 

Perskaityti prisegtą lapą su 

gramatikos paaiškinimais. 

Peržiūrėti video medžiagą. 

Perskaityti ir tėveliams 

išversti vadovėlio p. 12 

sakinius. Kompiuteryje 

Worde parašyti vadovėlio 

p. 13 klausimus ir 

atsakymus, atsiųsti į Tamo 

iki 04-04. Pasimokyti 

klausti ir atsakyti žiūrint 

nurodytą vaizdo filmą. 

Vadovėlio p. 77. 

Perskaityti tekstą, 

lietuviškai parašyti vieną 

sakinį, kuo šie parkai 

ypatingi, atsiųsti į Tamo. 

Išmokti naujus žodžius. 

Pastraipos bus vertinamos 

atsitiktinės atrankos būdu 

pažymiu į dienyną pagal 

apimtį, turinį, rašybos ir 

gramatikos taisyklingumą. 

Formuojamasis 153-120 a. 

119-70 pg. 

69-30 pt. 

29-0 reikia pasimokyti 

Ideografinis Formuojamasis 

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Reading 6c. 
3b klasė 

Tema: Unit 13nauji 

žodžiai. 

4b klasė 

 Tema – Kūno dalys. 
3b klasė 

Tema: Unit 13 Where 

is/are? 
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Elektroninių pratybų 6c 

atlikti Ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Penkto pratimo atsakymus 

atsiųsti į Tamo dienyną. 

Pasimokyti žodžius iš 

žodyno lapų. Žodžių 

tarimą pasimokykite 

atsivertę internete Google 

vertėją. Peržiūrėti nurodytą 

vaizdo medžiagą, žodžius 

pakartoti paskui diktorių. 

Padaryti pratybų p. 53, 

atsiųsti 6 kryžiažodžio 

žodį į Tamo. 

Vadovėlis, p. 42-43. 

Youtube mokomoji vaizdo 

medžiaga ir žodyno lapai. 

Perskaityti prisegtą lapą su 

gramatikos paaiškinimais. 

Peržiūrėti vaizdo 

medžiagą. Perskaityti ir 

tėveliams išversti 

vadovėlio p. 12 sakinius. 

Kompiuteryje Worde 

parašyti vadovėlio p. 13 

klausimus ir atsakymus, 

atsiųsti į Tamo iki 04-04. 

Pasimokyti klausti ir 

atsakyti žiūrint nurodytą 

video. 

 

Gauti atsakymai bus 

vertinami sudėtiniu 

pažymiu. 

Formuojamasis Formuojamasis. Ideografinis.  

5. 5 klasės III gr.  

Tema – Maistas.  

 7a klasė 

Tema: Writing. 
4b klasė 

Tema - Kartojame kūno 

dalių pavadinimus. 

7a klasė 

Tema: Vocabulary 6c. 

Vadovėlio, p. 81. Susirasti 

žodžių, kurių nežinote, 

reikšmes naudojantis 

Google vertėju, 

pasiklausyti tarimo 

(garsiakalbio ženklelis 

lentelėje). 

 Pasižiūrėti mokomąją video 

medžiagą. Angliškai 

parašyti 6-7 sakinių 

pastraipą, ką jūs įrašytumėte 

ant auksinės plokštės, 

skirtos ET – kitų pasaulių 

gyventojams. 

Pateikiama nuoroda 

internete, daryti 1-9 ir 12- 

13 pratimus. 

Vadovėlio p. 71. Padaryti 

3 ir 4 pratimus. 

Elektroninėse pratybose 

atlikti 3 ir 4 pratimus p. 

44, 45.  

Formuojamasis.  Pastraipos bus vertinamos 

atsitiktinės atrankos būdu 

pažymiu į dienyną pagal 

apimtį, turinį, rašybos ir 

gramatikos taisyklingumą. 

153-120 a. 

119-70 pg. 

69-30 pt. 

29-0 reikia pasimokyti 

Gauti atsakymai bus 

vertinami sudėtiniu 

pažymiu. 

6. 6 klasės III gr.  6 klasės III gr.  1 a, b, c, d klasės 8a klasė  
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Tema: Reading 6c. Tema: Everyday English 

6d, e, f. 

neformalus ugdymas Tema: 

This is 

Tema: Emergency calls. 

Elektroninių pratybų 6c 

atlikti Ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Penkto pratimo atsakymus 

atsiųsti į Tamo dienyną. 

Vadovėlyje padaryti Ex. 2 

p. 76. Elektroninėse 

pratybose padaryti p. 50 

Ex. 1, 2, 3. Pratybų pirmo 

pratimo atsakymus 

atsiųskite į Tamo. 

Tema: This is (Tai yra) 

Vadovėlio p. 36-37, įrašą 

žiūrėti nuo 7 minutės 9 

sekundės. Paskaitykite 

tėveliams ir išverskite 

3pratimo p. 37 sakinius. 

Padarykite pratybų p. 36-37. 

Vadovėlio p. 76,  atlikti 1 

pratimą, 2b perskaityti ir 

lietuviškai parašyti, kokiu 

numeriu DB reikia 

skambinti ištikus nelaimei, 

kokią info reikia pateikti. 

Atliekate pratybų 6d, e, f  

1, 2, 3, 4, 5 pratimus. 

 

Gauti atsakymai bus 

vertinami sudėtiniu 

pažymiu. 

Gauti atsakymai bus 

vertinami sudėtiniu 

pažymiu. 

 Pratimų atsakymus 

susumuoti, atsiųsti į Tamo 

dienyną kartu su vadovėlio 

užduoties atsakymais. 

Sudėtinis pažymys. 

 

7. Konsultacijų teikimas. 6 klasių II gr.  

Tema: Everyday English 

6d, e, f. 

   

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

Vadovėlyje padaryti Ex. 2 

p. 76. Elektroninėse 

pratybose padaryti p. 50 

Ex. 1, 2, 3. Pratybų pirmo 

pratimo atsakymus 

atsiųskite į Tamo. 

   

 Gauti atsakymai bus 

vertinami sudėtiniu 

pažymiu. 
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Mokytojas: Milda Stakauskienė 
Klasė: 3a 

1. Darbas vyks su  EMA, Eduka programomis, Messenger – vaizdo programa, PowerPoint pateiktimis, vadovėliu „Taip“ ir pratybomis 

asinchroniniu būdu; 

Su Skype – sinchroniniu būdu. Konsultuotis mokiniai galės per Skype verslui (pamokų bei konsultacinių valandų metu), Messenger, 

Tamo dienyno pagalba. 

2. Užduotys bus pateiktos EMA, Eduka skaitmeninėje platformoje bei vaizdo (per Messenger), Skype verslui pagalba.  

3. Tikrinsime ir vertinsime atliktas užduotis per EMA, Eduką bei atsiųstas per Messenger. Tikrinsiu ir vertinsiu pagal išeitą skyrių, temą. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

6.  Lietuvių kalba  

Vaizdo – Messenger. 

Daiktavardis: tikriniai-bendriniai daiktavardžiai. 

PowerPoint pateikties nuoroda apie daiktavardį: 

https://www.slideserve.com/jiro/daiktavardis 

Ste(a)m  

Vaizdo medžiaga: „Sodiname svogūną“.  

Virtuali mokymosi aplinka. 

Pateikties pateikimas. 

„Sodiname svogūnus ir atliekame tiriamąjį darbą“. 

Vadovėlis „Taip“, psl. 8-9 paskaityti teoriją, sąsiuvinyje 

atlikti užduotis (psl. 9).  

Stebėjimus rašyti į pateiktą lentelę. Priedas Nr. 1 

 Pasodinto svogūno nuotraukos atsiųstos į Tamo dienyną iki 04-14 d. 

Nufotografuoti lentelę ir atsiųsti 04- 27 dieną į Tamo dienyną. 

2. Lietuvių kalba  

Skaidrių nuoroda apie daiktavardį. 

https://www.slideserve.com/jiro/daiktavardis 

Matematika 

Darbas su EMA pratybomis asinchroniniu būdu. 

Pratybose psl. 2-1,2,3 užduotis, 3 psl.- 4 užduotis. Raskime ir skaičiuokime. Pratybose psl. 72-73- 1, 2,3,4,5,6. 

Nufotografuoti  pratybų 3 psl. - 4 atliktą užduotį, atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Per Messenger pateikti užduočių atsakymus iki 15.00 val.. Mokinio 

įsivertinimas – šviesoforo spalvomis. 

3.   Matematika 

Vadovėlis „Taip“ ir pratybos  asinchroniniu būdu. 

 

Vadovėlio „Taip“ II dalis: psl. 84-85- 2,3,5,7 užduotys 

atliekamos sąsiuvinyje. 

 

Savarankiškas mokymasis.  

4.  Lietuvių kalba  

Darbas su vadovėliu, pratybomis asinchroniniu būdu. 

https://www.slideserve.com/jiro/daiktavardis
https://www.slideserve.com/jiro/daiktavardis
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 Vadovėlio psl. 10-11. Skaityti tekstą „Lagamino istorija“. Atsakome į 

klausimus po tekstu. Pratybose psl. 4-1, 5 psl. - 2,3,4 6 psl. -2 

užduotys. 

 Pasitikrina užduotis su tėvais. 

5.   Pasaulio pažinimas 

Skaidrių demonstravimas. 

https://prezi.com/kocd_4koraio/pasaulio-pazinimas/ 

Vadovėlio psl. 22-23- perskaitome knygoje esančią 

medžiagą. 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-

klasems.pdf 

Skaitome pasaką „Broliuko ieškotojos“. 

Pratybose psl. 16-1, 

psl. 17-3,4,5 užduotys. 

Užsivesti naują sąsiuvinį - užsirašyti pasakos pavadinimą. Išrinkti 10-

15 daiktavardžių. Suskirstyti į dvi grupes: tikriniai, bendriniai. 

Messenger pateikti užduočių atsakymai kitą dieną iki 14.00 

val.. Mokinio įsivertinimas – šviesoforo spalvos. 

Pasitikrina užduotis su tėvais. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  

Vadovėlis „Taip“ ir pratybos. 

Virtuali mokymosi aplinka - 

Printerest platforma (užduočių 

įtvirtinimui). 

Pasaulio pažinimas 

Internetinė nuoroda į enciklopediją.  

Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Rytinis mankštos 

pratimų kompleksas“. 

Pateikiama per Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Darbas sąsiuviniuose. Vadovėlio psl. 

86-87- 2, 4,5. Pratybose psl. 74-75- 1, 

3, 6. 

Paskaityti temą  „Kokia  buvo Lietuva žiloje 

senovėje?“ 

https://www.knyguklubas.lt/media/samples/0000

00000001109823/puslapiai_pavartymui/knygukl

ubas/cdb_Kelione-po-

Lietuva_CDB_Small_fl.pdf 

Pratybose psl. 18-1,2, psl. 19- 3,4,5 

Kokiu būdu vyks užduočių pateikimas 

Savarankiškas mokymasis Per Messenger pateikiami užduočių atsakymai 

kitą dieną 14.00 val.. Mokinio įsivertinimas - 

šviesoforo spalvomis. 

Kokiu būdu vyks vertinimas 

7.  Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Mankšta“. 

Pateikiama per Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Šokis 

 

Lietuvių kalba 

Daiktavardžių giminės. 

Savikontrolės užduotys – Ema 

elektroninėje skaitmeninėje aplinkoje.  

https://prezi.com/kocd_4koraio/pasaulio-pazinimas/
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf
https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001109823/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/cdb_Kelione-po-Lietuva_CDB_Small_fl.pdf
https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001109823/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/cdb_Kelione-po-Lietuva_CDB_Small_fl.pdf
https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001109823/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/cdb_Kelione-po-Lietuva_CDB_Small_fl.pdf
https://www.knyguklubas.lt/media/samples/000000000001109823/puslapiai_pavartymui/knyguklubas/cdb_Kelione-po-Lietuva_CDB_Small_fl.pdf
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Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 

 Ema pratybos. Daiktavardžių giminės 

 Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

Atsiskaitomasis darbas 

Išmokti atlikti – „Pirmadienio“ 

pratimus iki 04-15. 

Atsiųsti nufilmuotą atsiskaitymą per 

Messenger. 

 Vertinimas Ema pratybose. Kaupiamasis 

vertinimas. 

8.  Etika  

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Savikontrolės užduotys – Ema elektroninė 

skaitmeninė pamoka. 

Paprastosios trupmenos. Skaitiklis ir vardiklis. 

Muzika 

 

Pratybose psl. 46-47- 1,2 užduotys. Ema pratybos. Paprastosios trupmenos. 

Skaitiklis ir vardiklis. 

 

Nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo 

dienyną. 

Įvertinimas Ema pratybose.  

9.  Lietuvių kalba 

Daiktavardžių vienaskaita ir 

daugiskaita- skaidrės:  

https://www.slideserve.com/adrian-

hogan/daiktavardis 

Anglų kalba 

 

Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Popieriaus plastika- paukštelis. 

Vadovėlio psl. 15-1, 2 

užduotis atlikti sąsiuvinyje. 

 Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

Pasitikrina užduotis su tėvais.  Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

10.  Lietuvių kalba 

Daiktavardžių vienaskaita ir 

daugiskaita – skaidrės:  

https://www.slideserve.com/adrian-

hogan/daiktavardis 

Lietuvių kalba 

Vaizdo medžiaga: „Daiktavardžio giminė“ 

https://www.slideserve.com/rian/lietuvi-kalba-3-

klas-mokytoja-rima-navickien 

Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Popieriaus plastika- paukštelis. 

Pratybose psl. 7- 1, psl.8-2, 3. Skaityti eilėraštį psl. 16. Vadovėlio psl. 17- 

patyrinėk nuotraukas. Darbas sąsiuvinyje: 

lentelė - moteriškoji giminė (mot. g.); vyriškoji – 

(vyr. g.). 

Pratybose psl. 9- 1 užduotis. 

Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

https://www.slideserve.com/adrian-hogan/daiktavardis
https://www.slideserve.com/adrian-hogan/daiktavardis
https://www.slideserve.com/adrian-hogan/daiktavardis
https://www.slideserve.com/adrian-hogan/daiktavardis
https://www.slideserve.com/rian/lietuvi-kalba-3-klas-mokytoja-rima-navickien
https://www.slideserve.com/rian/lietuvi-kalba-3-klas-mokytoja-rima-navickien
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Pasitikrina užduotis su tėvais. Pasitikrina užduotį kartu su tėvais.  Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

6.   Klasės vadovo programa  

„Aš augu“ knygelės (kompiuterinis 

variantas) 
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Mokytojas: Rima Marozienė 
Dalykas: matematika 

1. Darbas vyks su  EMA, PowerPoint pateiktimis, vadovėliu „Matematika tau +“ ir pratybomis bei Office 365; Konsultuotis mokiniai galės 

per Office 365, Tamo dienyno pagalba ir elektroniniu paštu. 

2. Užduotys bus pateiktos EMA skaitmeninėje platformoje Office 365 ir Tamo dienyne. 

3. Tikrinsiu ir vertinsiu atliktas užduotis per EMA, Office 365 ir Tamo dienyne. Tikrinsiu ir vertinsiu pagal išeitą skyrių, temą. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 5a klasė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

5 klasė, 2 dalis. 

Youtube filmas. 

6b klasė 

Vadovėlis „Matematika tau+“ 

6 klasė, 2 dalis. 

6b klasė 

Vadovėlis „Matematika 

tau+“ 6 klasė, 2 dalis. 

5b klasė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

5 klasė, 2 dalis. 

Youtube filmas. 

8a klasė 

Savarankiškas darbas 

pateiktas Tamo 

dienyne. 

Tema „Dešimtainių 

trupmenų sudėtis ir 

atimtis“ psl.50 – 51, 

52 – 53. Atlikti Nr. 

192, 194, 201. 

Tema „Stačiosios prizmės 

išklotinė“ psl.34. Atlikti Nr. 

95 97. 

Perskaityti temą 

„Briaunainiai“psl.40Nupiešti 

piešinį susijusį su erdvinėmis 

figūromis.. 

Tema „Dešimtainių 

trupmenų 

daugyba“psl.54 – 

57.Atlikti Nr. 

206,215. 

Tema 

„Proporcingumas“ 

  Grįžtamasis ryšys per 

elektroninį paštą. 

Kaupiamasis vertinimas. 

 Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

2. 7a klasė I grupė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

7 klasė, 2 dalis 

6a klasė 

Vadovėlis „Matematika tau+“ 

6 klasė, 2 dalis. 

7a klasė I grupė 

Savarankiškas darbas 

pateiktas Tamo dienyne. 

7a klasė II grupė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

7 klasė, 2 dalis. 

Youtube filmas. 

6b klasė 

Savarankiškas darbas 

pateiktas Tamo 

dienyne 

Tema „Proporcija“ 

psl.20 – 22. Atlikti 

Nr. 47,62, 63. 

Perskaityti temą 

„Briaunainiai“psl.40.Nupiešti 

piešinį susijusį su erdvinėmis 

figūromis.. 

Tema „Proporcija“, „Lygčių 

sprendimas remiantis 

proporcija“ 

Tema „Gretutiniai ir 

kryžminiai 

kampai“, psl. 36. 

Atlikti Nr. 97-103. 

Tema „Erdviniai 

kūnai“. 

 Grįžtamasis ryšys per 

elektroninį paštą. 

Kaupiamasis vertinimas. 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys 
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3. 6a klasė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

6 klasė, 2 dalis. 

5a klasė 

Vadovėlis „Matematika tau+“ 

5 klasė, 2 dalis. 

Youtube filmas. 

7a klasė II grupė 

Vadovėlis „Matematika 

tau+“ 7 klasė, 2 dalis. 

7a klasė I grupė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

7 klasė, 2 dalis. 

5a klasė 

Savarankiškas darbas 

pateiktas Tamo 

dienyne. 

Tema „Stačiosios 

prizmės išklotinė“ 

psl.34. Atlikti Nr. 95 

97. 

Tema „Dešimtainių trupmenų 

daugyba“psl.54 – 57.Atlikti 

Nr. 206,215. 

Tema „Kampai. Kampo 

pusiaukampinė“, psl. 34. 

Atlikti Nr. 91, 93, 94, 95. 

Tema „Kampai. 

Kampo 

pusiaukampinė“, 

psl. 34. Atlikti Nr. 

91, 93, 94, 95. 

Dešimtainių 

trupmenų veiksmai. 

    Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

4. 5b klasė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

5 klasė, 2 dalis. 

Youtube filmas. 

5b klasė 

Vadovėlis „Matematika tau+“ 

5 klasė, 2 dalis. 

 6a klasė 

Savarankiškas 

darbas pateiktas 

Tamo dienyne 

7a klasė I grupė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 7 

klasė, 2 dalis. 

Youtube filmas. 

Tema „Dešimtainių 

trupmenų sudėtis ir 

atimtis“ psl.50 – 51, 

52 – 53. Atlikti Nr. 

192, 194, 201. 

EMA pratybos. „Dešimtainių 

trupmenų sudėtis ir atimtis“. 

 Erdviniai kūnai. Tema „Gretutiniai ir 

kryžminiai kampai“, 

psl. 36. Atlikti Nr. 97-

103. 

 Ema pratybų tikrinimas.  Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys 

 

5. 8a klasė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

8 klasė, 2 dalis. 

 6a klasė 

Vadovėlis „Matematika 

tau+“ 6 klasė, 2 dalis. 

5a klasė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

5 klasė, 2 dalis. 

Youtube filmas. 

5b klasė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 6 

klasė, 2 dalis. 

Tema „Proporcingi 

dydžiai.“ psl.70, 72.. 

Atlikti Nr. 189, 191, 

193, 194, 195. 

 Skyrius 7. Erdviniai kūnai. 

psl.36 – 37.Atlikti testą iš 42 

psl. 

Tema „Dešimtainių 

trupmenų 

dalyba“psl.58 – 

60.Atlikti Nr. 

220,222, 229. 

Ema pratybos. 

Tema „Dešimtainių 

trupmenų daugyba“ 

    Ema pratybų 

tikrinimas. 
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6. 7a klasė II grupė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

7 klasė, 2 dalis. 

7a klasė II grupė 

Savarankiškas darbas 

pateiktas Tamo dienyne. 

8a klasė 

Vadovėlis „Matematika 

tau+“ 8 klasė, 2 dalis. 

6a klasė 

Vadovėlis 

„Matematika tau+“ 

6 klasė, 2 dalis. 

Klasės valandėlė 

Tema 

„Supažindinimas su 

nuotoliniu mokymu“. 

Tema „Proporcija“ 

psl.20 – 22. Atlikti 

Nr. 47,62, 63. 

Tema „Proporcija“, „Lygčių 

sprendimas remiantis 

proporcija“ 

Tema „Tarpusavyje susiję 

dydžiai“. Atlikti psl. 80-81 

Pasitikriname 

Skyrius 7. Erdviniai 

kūnai. psl.36 – 

37.Atlikti testą iš 42 

psl. 

 

 Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

Savęs įsivertinimas   

7.  8a klasė 

Vadovėlis „Matematika tau+“ 

8 klasė, 2 dalis. 

 Konsultacinė 

pamoka 

 

 Tema „Tiesiogiai ir 

atvirkščiai proporcingų 

dydžių grafikai“, psl. 76-77. 

Atlikti 209-211. 
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Mokytojas: TOMAS ASAKAVIČIUS 
Dalykas: Muzika  

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 

 

 

2a klasė 

Pamokos tema: 

„Sutartinės“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

1d klasė 

 Pamokos tema: 

„Pavasario šaukliai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Styginių orkestras ir 

styginių kvartetas“. 

4b klasė 

Pamokos tema:  

„Mano vardas- 

Lietuva“. 

(muzikos klausymas) 

Youtube 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Pavasario šaukliai“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

TAMO žurnalas 

EDUKA 

TAMO žurnalas 

EDUKA 

TAMO žurnalas. 

El. paštas 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas 

EDUKA 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

2. 

 

 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzika ir televizija“. 

EDUKA. 

Mokytojo parengtos 

užduotis 

1c klasė 

 Pamokos tema: 

„Pavasario šaukliai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Pavasario šaukliai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

4 klasė 

Pamokos tema:  

„Mano vardas - 

Lietuva“. 

(muzikos klausymas) 

Youtube 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzika ir televizija“ 

(kūrybinė užduotis). 

Mokytojo parengtos 

užduotis 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 
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Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Mokiniai bus vertinami 

įdiografiniu vertinimu.  

3. 

 

 

4b klasė 

Pamokos tema:  

„Mano vardas- 

Lietuva“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

2b klasė 

Pamokos tema:  

„Sutartinės“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

5a klasė 

Pamokos tema: 

„Pučiamųjų 

instrumentų orkestras“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

Užduotys lapuose. 

2b klasė  

Pamokos tema: 

„Sutartinės“. 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzika ir televizija“ 

(kūrybinė užduotis). 

Mokytojo parengtos 

užduotis 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

EDUKA 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

EDUKA 

TAMO žurnalas. 

El. paštas 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

EDUKA 

TAMO žurnalas. 

 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Mokiniai bus vertinami 

įdiografiniu vertinimu. 

4. 

 

 

 

 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzika ir televizija“. 

EDUKA, 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

4a klasė 

Pamokos tema:  

„Mano vardas-

Lietuva“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Pavasario šaukliai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

2a klasė 

Pamokos tema: 

„Sutartinės“. 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

6b klasė 

Pamokos tema: 

Kartojimas (opera, 

baletas, simfoninis 

orkestras). 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formatu 

TAMO žurnalas. 

EDUKA.  

Youtube 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

EDUKA 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

 

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

Kokiu būdu vyks 

užduočių pateikimas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

5. 6a klasė 

Pamokos tema: 

Kartojimas (opera, 

baletas, simfoninis 

orkestras). 

5b klasė 

Pamokos tema: 

Pučiamųjų instrumentų 

orkestras. 

Skenuota medžiaga. 

1c klasė 

Pamokos tema: 

„Pavasario šaukliai“ 

(muzikos klausymas). 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Pavasario šaukliai“ 

(muzikos klausymas). 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Pavasario šaukliai“ 

(muzikos klausymas). 
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Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formatu 

Mokytojo parengtos 

užduotys formatu. 

Užduotys lapuose. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

TAMO žurnalas. 

El. paštas 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

El. paštas 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

 

TAMO žurnalas 

EDUKA 

TAMO žurnalas. 

EDUKA 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

6.  8a klasė 

Pamokos tema: 

Dzūkiškos variacijos. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formatu 

8b klasė 

Pamokos tema: 

„Dzūkiškos variacijos“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formatu 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „Dainų 

kartojimas“ 

 

 TAMO žurnalas. 

El. paštas 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

El. paštas 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

El. paštas 

 

 Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

 

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „Dainų 

kartojimas“. 

  

  TAMO žurnalas. 

El. paštas 

  

  Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

  

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokytojas: Vilma Plutienė 
Klasė: 1kl, 2kl, 5kl, 6kl, 7kl, 8kl – Informatika, 8b - matematika 

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

2. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

3. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 8b klasė - matematika 

EMA mokymosi 

aplinka - mokausi 

dirbti. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EMA  skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje, 

(diferencijuotos 

užduotys). 

8 klasė E grupė 

IT 

Microsoft Teams 

platformoje 

  6ab kl. II gr.  

IT  

Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys EMA 

pratybose. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 8E grupei 

teikiama TAMO.LT, 

Office365 

  Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA 

Kūrybinius darbus 

atsiųs į Office365 arba 

galės įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

  Kūrybinius darbus 

atsiųs į Office365 arba 

galės įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

2. 8 klasė T grupė 

 IT 

Microsoft Teams 

platformoje 

8b klasė – matematika 

Microsoft Teams 

platformoje 

   

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

užduotys priskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje 
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Kūrybinius darbus 

atsiųs į Office365 arba 

galės įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

Atliktas užduotis įkels į 

Microsoft Teams 

platformą 

   

3. 7a kl. I gr. 

IT 

 Microsoft Teams 

platformoje 

1c klasė 

IT 

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

 1d klasė 

IT 

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

6ab kl. I gr.  

IT 

Microsoft Teams 

platformoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, 

EDUKA.LT. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT,  

EDUKA.LT. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

Kūrybinius darbus 

atsiųs į Office365 arba 

galės įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Kūrybinius darbus 

atsiųs į Office365 arba 

galės įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

4. 6ab kl. III gr. 

IT 

 Microsoft Teams 

platformoje 

 8b – matematika 

Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė.  

Tema: „Keturkampiai“. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

1a klasė 

IT 

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

5b klasė 

 IT 

Microsoft Teams 

platformoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

EDUKA.LT 

platformose 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, 

EDUKA.LT. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

Kūrybinius darbus 

atsiųs į Office365 arba 

galės įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Kūrybinius darbus 

atsiųs į Office365 arba 

galės įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

5.  7a klasės II gr.  

IT 

1b klasė 

IT 

8b klasė - matematika 

EMA mokymosi 

aplinka- mokausi dirbti. 
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Microsoft Teams 

platformoje 

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EMA  skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje, 

(diferencijuotos 

užduotys). 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT,, 

EDUKA.LT. 

užduotys priskirtos 

EMA pratybose 

 

 Kūrybinius darbus 

atsiųs į Office365 arba 

galės įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA 

 

6. 2a klasė  

IT 

 Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 2 

gr. 

Scratch. Iš kur gauti? 

Ką su ja veikti? 

5a klasė 

 IT  

Microsoft Teams 

platformoje 

2b klasė 

 IT 

 Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT,  

EDUKA.LT. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT,  

EDUKA.LT. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Formuojamasis 

vertinimas 

Kūrybinius darbus 

atsiųs į Office365 arba 

galės įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

 

7. Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 1 

gr. 

Scratch. Iš kur gauti? 

Ką su ja veikti? 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 3 

gr. 

Scratch. Iš kur gauti? 

Ką su ja veikti? 

 Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 4 

gr. 

Scratch. Iš kur gauti? 

Ką su ja veikti? 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 
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 Formuojamasis 

vertinimas 

Formuojamasis 

vertinimas 

 Formuojamasis 

vertinimas 

 

  

Planą sudarė                   Vilma Plutienė 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokytojas: VILMA VILTĖ ŠIVICKIENĖ 
Klasė: 1b 

4. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą (realiai, o ne fiktyviai), kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, 

kaip galės konsultuotis. 

5. Nurodykite, kokiame formate ar kokioje skaitmeninėje platformoje/virtualioje aplinkoje pateiksite užduotis. 

6. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  Pasaulio pažinimas  

TEMOS: 

1. Įvadas į nuotolinius 

mokymus. Vaizdo pamoka 

tėveliams ir vaikučiams. 

2. „Kaip mes pažįstame 

pasaulį?“ 

Audio įrašas. 

 

 

Pasaulio pažinimas 

TEMA: 

„Pažįstu Lietuvą“. 

Teksto failas ir testo 

lapas „Pasitikrinu 

žinias apie Lietuvą“ 

bus patalpintas 

bendroje sukurtoje 

Facebook  grupėje. 

Matematika 

TEMA: 

„Mokomės atlikti 

tyrimą“, 

vadovėlio psl. 12-13. 

Darbas pratybose, psl. 

3-4. 

Papildomos užduotys į 

sąsiuvinį (prisegtame 

aplanke) 

STEAM 

Mokiniams bus 

išsiųstos užduotys. 

TEMA: 

„Išmanusis pasaulis. 

Mąstau ir elgiuosi 

sumaniai“. Aplankas 

patalpintas Messenger 

grupėje, informacija – 

Tamo dienyne 

Matematika 

TEMA: 

Užduotys Eduka 

skaitmeniniame 

vadovėlyje. 

*Papildoma užduotis. 

Aplankas su užduočių 

lapu. 

 

Užduotys – 1 ir 2 bus 

pateiktos garso įrašu ir vaizdo 

formate. Bus įdėtos į bendrą 

sukurtą grupę. Taip pat 

nurodyta Tamo dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Darbas su EDUKA 

skaitmeniniu 

vadovėliu. 

Messenger grupė, 

Tamo dienynas 

Eduka, Tamo, bendra 

grupė 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai.. 

Atlikę užduotis vaikai 

atsakymus pasakys 

tėveliams ir įsivertins. 

asmeniškai (geltona, 

žalia, raudona). 

Asmeninis 

įsivertinimas. 

Papildomų užduočių  

siuntimas el. paštu. 

Asmeninis 

įsivertinimas 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka sistemoje. 

Užduočių lapo 

fotografavimas ir 

siuntimas. 

2.  Lietuvių kalba 

 TEMA: 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

Lietuvių kalba 

TEMA: 
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Kartojimas. Dvibalsis – au 

„Ką sužinojau apie kelionę 

traukiniu“, vadovėlis 16-17 

psl.. 

Užduotis iš vadovėlio 

sąsiuvinyje. 

Raštu pilnu sakiniu atsakyti į 

klausimus. 

 

Kartojimas. Dvibalsis – 

uo 

Prisimena ir pakartoja 

dvibalsį -uo, skaito 

tekstą vadovėlyje 

„Laivų regata“. Atlieka 

užduotis pratybose 12-

13 psl. 

Užduotys Eduka 

skaitmeniniame 

vadovėlyje. 

*Papildoma užduotis. 

Stulpeliu parašyti po 10 

žodžių. Dairausi ir 

kuriu žodžius: 

Šokis- šuo 

Ponas- puodas 

... 

„Užklasinis (namų) 

skaitymas“ 

Skaitau savarankiškai. 

*Papildoma užduotis. 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu. 

 

 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne, taip pat 

programa ZOOM. 

 Eduka, Tamo, bendra 

grupė. 

Eduka, Tamo, bendra 

grupė. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema (geltona, žalia, 

raudona) 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona) 

 Automatinis sistemos 

taisymas 

Atsiskaitymui 

pageidaujama atsiųsti 

vaiko balso ar trumpą 

vaizdo įrašą su 

pasakojimu (pagal tam 

tikrą instrukciją). 

Užduočių lapo 

fotografavimas ir 

siuntimas. 

3.   Lietuvių kalba 

TEMA: 

Kartojimas. Dvibalsis – 

uo 

„Ką sužinojau apie 

laivų regatą ?“ 

Užduotys pratybose 

14-15 psl.. 

Užduotis vadovėlyje 

20-21 psl. Mokausi 

pasakoti. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Kartojimas. Kaip skiriu 

–o ir- uo 

Prisimenu ir pakartoju. 

Į sąsiuvinį rašau 

žodžius iš vadovėlio, 

psl. 22. Nuspalvinu 

dvibalsį – uo arba balsę 

– o. 

Matematika 

TEMA: 

„Žodinių uždavinių 

sprendimas“ 

(Kartojimas) 

Vadovėlis 14-17 psl. 

Skaitau ir analizuoju 

paveikslėlius. 

Pratybų psl. 5-7. 

 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 
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Užduotys pratybose – 

psl. 16a-16b 

 Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne, taip pat 

programa ZOOM. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

 Atsiskaitymui 

pageidaujama atsiųsti 

vaiko balso įrašą su 

pasakojimu. 

Tėveliai nufotografuos 

atliktą rašto darbą ir 

siųs el. paštu. 

Aptariu su tėveliais, 

įsivertinu asmeniškai. 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

4.  Matematika  

TEMA: 

„Vaizduojame ir 

skaičiuojame“, susipažįstu ką 

mokysiuosi vadovėlyje. Psl..8-

9, mokytojos audio įrašas. 

Darbas pratybose. 

 Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Dailė ir technologijos 

Tema – Popieriniai 

karpiniai. 

Bus pateikta nuoroda, 

ką reikia atlikti + 

trumpa instrukcija. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Ką išmokau“ 

Trumpas atsiskaitymas. 

EMA (skaitmeninėse) 

pratybose. 

*Papildoma užduotis. 

Aplankas su užduočių 

lapu. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, EDUKA 

skaitmeniniame vadovėlyje. 

 Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne, skaitmeninėse 

EMA pratybose 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema (geltona, žalia, 

raudona) 

 Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas. 

Užduočių lapo 

fotografavimas. 

5. Lietuvių kalba 

 TEMA: 

Kartojimas. Dvibalsis – au 

Skaitymas „ Kelionė 

traukiniu“, vadovėlis 14-15 

psl.. 

Matematika 

TEMA: 

„Kaip atlikti tyrimą. 

Mokomės atlikti 

tyrimą“, vadovėlio psl 

10-11. 

 Dailė ir technologijos 

Tema – Popieriniai 

karpiniai. 

Bus pateikta nuoroda, 

ką reikia atlikti + 

trumpa instrukcija. 
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Mokausi skaityti, mokausi 

pasakoti. 

Užduotys pratybose – 8-9 psl. 

Užduotys sąsiuvinyje. 

Asmeninis savo darbo 

įsivertinimas. 

Darbas pratybose. Psl.2 

Papildoma užduotis. 

Sukurk savo užduotį ir 

nubraižyk diagramą 

(kartojimas) 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne, EDUKA 

skaitmeninis vadovėlis. 

 Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne . 

 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema (geltona, žalia, 

raudona) 

Tėveliai nufotografuoja 

darbą ir siunčia el. 

paštu. 

 Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

 

6. Neformalus ugdymas - 

Fizinis aktyvumas ir sveika 

gyvensena. 

TEMA: 

„Mažasis patarėjas. 

Aš galiu tau patarti kaip 

valgyti sveikai“. 

Du vaizdo filmukai. 

Užduočių aplankas. 

 Neformalus ugdymas- 

Kūrybinės dirbtuvės. 

TEMA: 

„Pasitinku pavasarį“. 

Popierinės gėlės 

gamyba. 

Instrukcija+ vaizdo 

filmukas. 

 Klasės valandėlė 

TEMA: 

„Augu sveikas – kaip 

išlikti sveikam 

siaučiant virusams“ 

Asmeninis vaizdo 

įrašas  ZOOM 

programoje apie 

pagrindinius 

apsisaugojimo būdus. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. paštu. 

 Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir el. paštu. 

 Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema - (geltona, žalia, 

raudona). 

 Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema- 

(geltona, žalia, 

raudona). 

 Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

 .     
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Mokytojas: Vilmantė Rimkevičienė 
Dalykas: Gamta ir žmogus, biologija, chemija 

7. Darbas vyks su EMA, Eduka programomis, PowerPoint priemone, vadovėliu ir pratybomis,  asinchroniniu ir sinchroniniu būdu, Tamo 

dienyno pagalba 

8. Užduotys bus pateiktos EMA, Eduka skaitmeninėje platformoje ir TAMO dienyne. 

9. Tikrinsiu ir vertinsiu atliktas užduotis EMA, Eduka platformoje bei atsiųstas į TAMO dienyną. Tikrinsiu ir vertinsiu pagal išeitą skyrių, 

temą. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
 

1. 

5b klasė -  Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Nauja mokomoji medžiaga: 

Magnetai. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 154,155 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,2 kl. iš 155 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

20,21 psl. 

 

 

 Nauja mokomoji medžiaga: 

Aplink Saulę 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 194,195 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,2, 4 kl. iš 195 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

25 psl. 

 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai. 

  EMA pratybos  

2 

 

5a klasė - Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

 5a klasė - Gamta ir 

žmogus 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

6b klasė - Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Nauja mokomoji medžiaga: 

Magnetai. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 154,155 psl. iš 

vadovėlio. 

 Nauja mokomoji 

medžiaga: Magnetų 

savybės. 

Vadovėlis Eureka: 

Nauja mokomoji medžiaga: 

Aplink Saulę 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 194, 195 psl. iš 

vadovėlio. 
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2. Atsakyti į 1,2 kl. iš 155 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

20,21 psl. 

1. Skaityti156, 157 

psl. 

2. Atlikti užduotis iš 

pratybų 22 psl. 

2. Atsakyti į 1,2, 4 kl. iš 195 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

25 psl. 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai. 

 EMA pratybos EMA pratybos  

3 6b klasė - Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

6a klasė - Gamta ir 

žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

5b klasė - Gamta ir 

žmogus 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

8b klasė – Chemija 

 Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Nauja mokomoji medžiaga: Saulė 

mūsų žvaigždė. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 192,193 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,2,3, 4 kl. iš 193 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 23 

psl. 

Nauja mokomoji medžiaga: 

Saulė mūsų žvaigždė. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 192,193 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,2,3, 4 kl. iš 

193 psl. 

3. Atlikti užduotis iš 

pratybų 23 psl. 

Nauja mokomoji 

medžiaga: Magnetų 

savybės. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 156, 157 

psl. 

2. Atlikti užduotis iš 

pratybų 22 psl. 

Nauja mokomoji medžiaga: 

Atmosferos taršos šaltiniai. 

1. Skaityti vadovėlio 116, 117 

psl. 

2. Atsakyti 2,3 kl. iš 117 psl. 

 

 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

EMA pratybos EMA pratybos  

4. 8a klasė - Chemija  

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

8b klasė - Biologija  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

7a klasė 2gr. -

Biologija 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

8a klasė - Chemija  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Nauja mokomoji medžiaga apie 

oro sudėtį ir taršą. 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 114,115 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,4 kl. iš 115 psl. 

Nauja mokomoji medžiaga. 

Dvigubas žiedinių augalų 

apvaisinimas. Mejozė. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 119 psl. iš 

vadovėlio 

2. Atsakyti į 2,3 kl.119 psl. 

Nauja mokomoji 

medžiaga: 

Organizmas ir jį 

supanti aplinka. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 54, 55 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2 kl. 

Nauja mokomoji medžiaga: 

Atmosferos taršos šaltiniai. 

1. Skaityti vadovėlio 116, 117 

psl. 

2. Atsakyti 2, 3 kl. iš 117 psl. 

 

Įsivertiname užduočių atlikimą 

savarankiškai. 

Įsivertiname užduočių 

atlikimą savarankiškai. 

EMA pratybos EMA pratybos  
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5. 8b klasė – Chemija 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

mokymas 

8a klasė - Biologija 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

7a klasė 1gr. -

Biologija 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

7a klasė 2gr. - Biologija 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

 

.Nauja mokomoji medžiaga apie 

oro sudėtį ir taršą. 

Vadovėlis Chemija: 

1.Skaityti 114, 115 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,4 kl. iš 115 psl. 

Nauja mokomoji medžiaga. 

Dvigubas žiedinių augalų 

apvaisinimas. Mejozė. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 119 psl. iš 

vadovėlio, 

2. Atsakyti į 2,3 kl.119 psl. 

Nauja mokomoji 

medžiaga: 

Organizmas ir jį 

supanti aplinka 

Vadovėlis Biologija 

1. Skaityti 54, 55 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2 kl. 

55 psl. 

Nauja mokomoji medžiaga: 

Organizmų mityba. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 56, 57 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. 57 psl. 

 

Įsivertiname užduočių atlikimą 

savarankiškai. 

Įsivertiname užduočių 

atlikimą savarankiškai. 

EMA pratybos EMA pratybos  

6. Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

 7 klasė 1gr - Biologija 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Klasės 

valandėlė. 

Sinchroniniu 

būdu 

Svogūno auginimas namuose Svogūno auginimas 

namuose 

 Nauja mokomoji medžiaga: 

Organizmų mityba. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 56, 57 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. 57 psl. 

Pokalbiai apie 

nuotolinį 

mokymąsi. 

Kaip elgtis 

pandemijos 

metu? 

   EMA pratybos  
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       Mokytojas: Violeta  Visockienė 
       Dalykas: lietuvių kalba 

       1.  Darbas vyks su EMA, Eduka programomis, PowerPoint priemone, vadovėliu ,  asinchroniniu ir sinchroniniu būdu, Tamo   dienyno 

pagalba. 

2. Užduotys bus pateiktos EMA, Eduka skaitmeninėje platformoje ir TAMO dienyne. 

3. Tikrinsiu ir vertinsiu atliktas užduotis EMA, Eduka platformoje bei atsiųstas į TAMO dienyną. Tikrinsiu ir vertinsiu pagal išeitą skyrių, 

temą. 

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.    8a klasė - literatūra  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

5 b klasė 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

   Kaip dienoraštis padeda pažinti 

save? 

A. Frank  „Dienoraštis“. 

Veikėjo  charakteristika. 

Skaityti psl. 15 – 17 psl. 

Atlikti užduotis psl. 17 A-2,3, 

B - 1 

Raštingumo pratybos 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/pateikimas 

   Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

2. 5b klasė - literatūra 

Pamoka vyks 

asinchroniniu 

būdu 

5 b klasė 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 5b klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

8b klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Nauja mokomoji 

medžiaga: 

„Jei avinėliu pavirstum“. 

Vadovėlis Literatūra 5 kl. 

1.Skaityti 28-29 psl. iš 

vadovėlio. 

Nauja mokomoji medžiaga: 

„Draugystės saloje“. 

Vadovėlis Lietuvių kalba 5 

kl. 

1.Skaityti psl. 32 – 35 

2. Atsakyti į įsivertinimo 

testo 1 ir 8 kl (psl.68) 

 Lietuvių pasakos:  

„Dejavo  vaikų neturį“, 

„Nykščiukas“.  

Vadovėlis Literatūra 5 kl. 

1.Skaityti 32-34 

Perskaitytos  knygos 

A. Frank „Dienoraštis“ 

pristatymas 

1.Užrašyti 10 klausimų su 

atsakymais iš kūrinio. 

2.Išrašyti 8 citatas 
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2. Atsakyti į 1,2 užduotis  

iš 31 psl. 

 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

3. 5 b klasė 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

8a klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

  8a klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Nauja mokomoji 

medžiaga. 

Teksto kūrimo vingrybės 

1. Skaityti psl. 6-9. 

2.Atlikti psl. 8 – 2,3,4 

užduotis 

Ką gali paliudyti 

dienoraštis? 

A. Frank  

„Dienoraštis“ 

Dokumentinis pasakojimas 

1.Skaityti psl. 11 – 13 psl. 

2. Atlikti užduotis psl.12 A- 

2, 3,B – 1, 3, 6 

  Perskaitytos  knygos 

A. Frank „Dienoraštis“ 

pristatymas 

1. Užrašyti 10 klausimų su 

atsakymais iš kūrinio. 

2. Išrašyti 8 citatas 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Kaupiamasis vertinimas   Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

4. 8b klasė – literatūra  

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

8a klasė 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 8b klasė -  literatūra  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Kodėl žmonės rašo 

dienoraščius? A. Frank  

„Dienoraštis“. 

Literatūros vadovėlis 

Skaityti psl. 6-9. 

Užduotys pateiktos  

TAMO dienyne. 

Raštingumo pratybos 

Užduotys atliekamos 

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

 Kaip dienoraštis padeda pažinti 

save? 

A. Frank  „Dienoraštis“ 

Veikėjo  charakteristika. 

1. Skaityti psl. 15 – 17 psl. 

2. Atlikti užduotis psl. 17 A-

2,3, B - 1 

 

 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

 Kaupiamasis vertinimas.  

5.  8b klasė - literatūra     
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Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 Ką gali paliudyti 

dienoraštis? 

A. Frank  

„Dienoraštis“ 

Dokumentinis pasakojimas. 

Vadovėlis  8 kl. 

1. Skaityti psl. 11 – 13 psl. 

2. Atlikti užduotis psl.12 A- 

2, 3,B – 1, 3, 6 

 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - literatūra  

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu  

8b klasė 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

   

Kodėl žmonės rašo 

dienoraščius? A. Frank  

„Dienoraštis 

Skaityti psl. 6-9. 

Užduotys pateiktos  

TAMO dienyne. 

 

Raštingumo pratybos 

Užduotys atliekamos 

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

   

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

   

7.    Konsultacija -  pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

 

   Raštingumo pratybos  

Užduotys atliekamos  

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

 

   Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

 

 


