
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d.- balandžio 17 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 

Mokytojas: A. 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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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d.- balandžio 17 d. ) 

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 
  5 a klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

   

 Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

   

 Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas, kaip 
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gerai pavyko prisiminti 

šokį.  
2.        1d klasė  

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

5b klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

3a klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

4a klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 
 Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį.  

Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, raudona) 

3.  1a klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

2b klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

6b klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

4b klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį.  

Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, raudona) 

4.  1b klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

2a klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

3a klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 

1c klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 

Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 
 Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį. 

(geltona, žalia, raudona) 

5.   PUG  

Youtube šokio su 

muzika nuorodos 

pateikimas 

6a klasė 

TEMA: 

„Prisiminkime 

BEACTIVE savaitę“. 
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Šokio BEACTIVE  

vaizdo medžiagos 

nuoroda prisiminti 

šokio judesius grupėse 

/Tamo dienyne. 

Bei pristatyti dviejų 

savaičių darbus, kurių 

neatlikote. 
 

 
 Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

Užduotis pateikta 

bendroje grupėje ir/ 

Tamo dienyne 

 

  Aptarimas su tėveliais. Vertinimas. Aptarimas 

su tėveliais ir savęs 

įsivertinimas kaip gerai 

pavyko prisiminti šokį.  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

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 (1) klasė  8 a klasė 
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Tema ,,Šviesa. Šviesos 

šaltiniai. Tiesiaeigis 

šviesos sklidimas“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

Tema ,,Skysčių ir dujų 

slėgis“. Savarankiškas 

darbas Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office 365 

  Testinė užduotis ,,Šviesa. 

Šviesos šaltiniai. 

Tiesiaeigis šviesos 

sklidimas.“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

 Testas ,,Skysčių ir dujų 

slėgis“ 

Office 365. 

Kaupiamasis balas 

5.   8a klasė 

Tema ,,Kietųjų kūnų 

slėgis“. Savarankiškas 

darbas Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

 8b klasė 

Tema ,,Skysčių ir dujų 

slėgis“. Savarankiškas 

darbas Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

  Office 365  Office365 

  Tęstinė užduotis 

,,Kietųjų kūnų slėgis“ 

Office365. 

Kaupiamasis balas 

 Testas ,, Skysčių ir 

dujų slėgis“ 

Office 365. 

Kaupiamasis balas 

6.   7a (2) klasė 

Tema ,,Šviesa. Šviesos 

šaltiniai. Tiesiaeigis 

šviesos sklidimas “. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 
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Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

13.00 val. 

  Office365   

  Testinė užduotis 

 ,,Šviesa. Šviesos 

šaltiniai. Tiesiaeigis 

šviesos sklidimas“ 

Office365. 

Kaupiamasis balas 

  

7.   8b klasė 

Tema ,,Kietųjų kūnų 

slėgis“. Savarankiškas 

darbas Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

  

  Office365   

  Testinė užduotis 

 „Kietųjų kūnų slėgis“ 

Office365. 

Kaupiamasis balas 

  

 

 

 

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

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 Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Spektaklis vaikams                

,,Gėlių istorijos“. 

Vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje. 

Klausomės ir skaitome 

dainelę apie žemę: 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje. 

Viktorina „Pirmosios 

pavasario gėlės“. 

Nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje. 

Didaktinių ir 

lavinamųjų žaidimų 

nuorodos patalpintos 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje. 

Užduotys pateikiamos 

„Opa-pa“  pratybose. 

 

Užduotys pateikiamos 

pratybose. 

Užduotys pateikiamos 

pratybose. 

Pateikta kūrybinė 

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. 

Grįžtamasis ryšys 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje. 
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2. Klausosi tėvų 

skaitomos pasakos 

,,TULPIŲ LYSVĖ“. 

Nuorodos patalpintos 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje. 

Marsiečiai 

rekomenduoja linksmą 

mankštelę: 

nuoroda patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje. 

Vaizdinė medžiaga 

 ,,Šokame ir 

sportuojame karu“. 

Nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje. 

 

Žodžių junginių 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Matematinė užduotis, 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje. 

Žodžių skiemenavimas, 

nuoroda patalpinta 

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. Parašius žodžių 

junginius, reikia 

įvardinti, kuo viena 

gėlė skiriasi nuo kitos. 

Kūrybinė užduotis: iš 

popieriaus padaryti 

gėlę. Nuoroda 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Marsiečiai 

rekomenduoja linksmą 

mankštelę: 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Marsiečiai 

rekomenduoja linksmą 

mankštelę: 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

 Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – 17 d.) 

Mokytojas: A. Macežinskienė 
Dalykas: Užsienio kalba (anglų)  

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą, 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  

Tema: Grammar: I‘ve 

got/I haven‘t got. 

A/an. 

Vaizdo pamoka ZOOM. 

 

5a/b 

Tema: revising the 

vocabulary. 

Vocabulary Bank 6a.  

2b 

Tema: Skills time: reading 

and writing. 

https://www.youtube.com/

watch?v=2fDSoFOB-

ug&t=10s 

6a/b 

Tema: Grammar practice. 

Grammar bank 6b. 

Expressdigibooks.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 

 Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas pagal 

https://www.youtube.com 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje. 

2. 

 

 

 2b klasė 

Tema: Grammar: I‘ve 

got/I haven‘t got. 

A/an. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

8b 

Tema: Grammar: the 

causative. Reflexive 

pronouns. 

2a 

Tema: Skills time: reading 

and writing. 

https://www.youtube.com/

watch?v=2fDSoFOB-

ug&t=10s 

5a/b 

Tema: Tema: Grammar 

practice. Grammar bank 6. 

Expressdigibooks.com 
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 Vaizdo pamoka Vaizdo 

pamoka Office 365 

TEAMS. 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.  ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

 Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

pagal: 

https://www.youtube.com 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

3. 

 

 

 

 3a klasė 

Tema: Seasons. 

Writing: The season I like 

the best. 

Rašinys: Metų laikai. 

4a 

Tema: Grammar: present 

continuous. 

Vaizdo pamoka ZOOM. 

3b 

Tema: Grammar: present 

continuous. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

 Vertinimas pagal rašinio 

vertinimo kriterijus. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 

 

4. 

 

 

 3b klasė 

Tema: Seasons. 

Writing: The season I like 

the best. 

Rašinys: Metų laikai. 

 

4b 

Tema: Grammar: present 

continuous. 

Vaizdo pamoka ZOOM. 

3b 

Tema: Grammar: present 

continuous. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

 Vertinimas pagal rašinio 

vertinimo kriterijus. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 
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pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

5. 

 

 

  7a 

Tema: revising the 

vocabulary. 

Vocabulary Bank 6a. 

4b 

Tema: Practicing present 

continuous.  

Hilfen.com 

7a 

Tema:. Tema: Grammar 

practice. Grammar bank 6. 

Expressdigibooks.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. 

  Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas  

Hilfen.com 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje. 

6.  6a/b klasės 

Tema: Grammar: 

will/won‘t – going to. 

Expressing future. 

Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 8b 

Tema: Test. Revising 

Module 5.  

Testas prisegamas Word 

formatu. 

5a klasės valandėlė 

Vaizdo filmas  

„Ar tikrai reikia būti 

namie?“ 

ZOOM vaizdo 

konferencija. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt ir  Office 365 

TEAMS. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 Užduočių taisymas ir 

vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

 Vertinama pagal surinktų 

balų lentelę. 

Office 365 TEAMS. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 
Dalykas: 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 - Veiksmažodžių 

šaknies balsių kaita ir 

rašyba. 

Psl. vadovėlyje 80-81; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

Tema - Veiksmažodžių 

šaknies balsių kaita ir 

rašyba. 

Psl. vadovėlyje 80-81; 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema – Pasakojimas, 

aprašymas,  

samprotavimas ir 

kalbos dalys. 

Psl. vadovėlyje 36-37. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

5a klasė 

 Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis  + sąsiuvinis. 

 

 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO, Eduka.lt, 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

ZOOM vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 
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 Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis vertinimas 

2.  - 6b klasė 

Tema –  

Veiksmažodžių šaknies 

balsių kaita ir rašyba. 

Psl. vadovėlyje 80-81; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Įvardžiuotiniai 

dalyviai, jų rašyba. 

Psl. vadovėlyje 36-37. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

 

 

 

7a klasė 

Tema –  

Dalyvių mokymosi  

žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

6a klasė  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+  sąsiuvinis. 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

ZOOM  vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt. 

ZOOM vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO. Eduka.lt 

 Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

 Užduočių aptarimas, 

naujos medžiagos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

3.  - 

 

6b klasė 

Tema - Veiksmažodžių 

šaknies balsių kaita ir 

rašyba. 

Psl. vadovėlyje 80-81; 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis +  sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Įvardžiuotiniai 

dalyviai, jų rašyba. 

Psl. vadovėlyje 36-37. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

 

7a klasė  

Tema – Dalyvių 

mokymosi žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

- 
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 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO, Eduka.lt 

ZOOM  vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

 

 Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

 Užduočių aptarimas, 

naujos medžiagos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

 

4.   - 5a klasė 

Tema – Teksto 

struktūra. 

Psl. vadovėlyje 20-21; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema – Skyriaus 

apibendrinimo ir 

į(si)vertinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu.  

 

- 7a klasė  

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

 

 ZOOM vaizdo pamoka. 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

ZOOM vaizdo pamoka. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 ZOOM vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Užduočių aptarimas, 

naujos temos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

konsultavimas, 

kaupiamasis vertinimas  

vyks  vaizdo pamokoje. 

 Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

5.   7a klasė 

Tema – Sangrąžiniai 

dalyviai. 

Psl. vadovėlyje 34-35. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

6b klasė 

Tema – Nosinių raidžių 

rašyba žodžių šaknyse. 

Psl. vadovėlyje 82-83; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu- 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

6b klasė 

Tema – Nosinių raidžių 

rašyba žodžių šaknyse. 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

Psl. vadovėlyje 82-83; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

5a klasė 

Tema – Morfologijos 

skyriai. Kalbos dalys. 

Psl. vadovėlyje 38-39. 

Mokymais 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 
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eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

ZOOM vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO, Eduka.lt 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

 Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

naujos temos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, kaupiamasis 

vertinimas. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

6.   7a klasė 

Tema – Sangrąžiniai 

dalyviai. 

Psl. vadovėlyje 34-35. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

6a klasė 

Tema – Nosinių raidžių 

rašyba žodžių šaknyse. 

Psl. vadovėlyje 82-83; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu- 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

- 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

  Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

 Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

 Užduočių aptarimas, 

naujos temos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2b 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.  Matematika 

Tema:  Kaip rasti 

nežinomą atėminį?  

Vadovėlis 16-17  pusl. ir 

pratybos 5 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Zoom 

platformoje. 
 

Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Vadovėlis 18-19 pusl. 

ir pratybos 6 pusl. 

 Lietuvių kalba 

Tema: Kaip skaityti ir 

suprasti tekstus pagal 

tikrovę? Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu 

būdu Ema ir Eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje, 

(diferencijuotos 

užduotys). 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

PADLET.  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klasė, PADLET. 

 Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

Atliktas darbas 

atsiunčiamas į el. 

paštą, įvertinimas 

TAMO. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA, EDUKA.LT 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO. 

2.   STE(A)M 

laboratorija 

Tema: „Medžiagų 

savybės“ Ilgalaikis 

Matematika 

Tema: Kaip surasti 

nežinomą daugiklį? 

Mokymas(is) vyks 

Matematika 

Tema: Kaip surasti 

nežinomą dalinį ir 

daliklį? 
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projektas: 

„Sodiname svogūną“ 

(tęsiamas). 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Vadovėlis 20-21 pusl. 

pratybų sąsiuvinis 7 

pusl. (diferencijuotos 

užduotys). 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

  Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, , 

Eduka klasė, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, , 

Eduka klasė, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

PADLET. 

  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT, 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT, 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis 

(geltona, žalia, 

raudona). 

3.     Dailė ir technologijos 

Tema:  „Nupiešk 

virusą“.    

Pridedamas aplankas su 

užduočių lapu  ir 

nuoroda internete. 

    Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

    Užduoties nuotraukas  

atsiųsti per TAMO.LT 

dienyną, el. paštą. 

Vertinimas TAMO. 
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4.  

 

 Lietuvių kalba 

Tema: Pasitikrinamasis 

darbas – testas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Zoom 

platformoje (darbas 

grupėmis). 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas tai? 

Daiktavardis. 

Vadovėlio 46-47 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas yra? Kur 

yra? Vadovėlis 48-49 

pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Fizinis ugdymas 

Tema „Kuriu sportinį 

labirintą“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT,  el. paštu , 

PADLET.. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt,  el. paštu , 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

 Sinchroninis klaidų 

taisymas. Vertinimas 

TAMO. 

Sinchroninis klaidų 

taisymas. Vertinimas 

TAMO. 

 Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Filmuotos medžiagos 

pristatymas. 

5.  Fizinis ugdymas 

Tema: Išmok 

taisyklingai 

mankštintis. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus 

pateiktas vaizdo 

užduotis . 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas tai? 

Daiktavardis. 

Pratybų sąsiuvinis 28-

29  pusl 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas gerai 

jaučiasi vandenyje? 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt mokymosi 

aplinkoje. Mokiniai 

atliks nurodytas 

užduotis sąsiuvinyje. 

*Papildoma užduotis. 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu ir 

nuoroda. 

Konsultacinė pamoka 

Vyks vaizdo pamoka. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

EMA pratybos. lt, 

EDUKA klasė, 

PADLET.. 

ZOOM platforma 
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 Mankštos video 

atsiuntimas į el. paštą, 

PADLET. Įvertinimas 

TAMO 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys 

įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. Įvertinimas 

TAMO 

 

6.     Klasės vadovo 

programa 
„Olweus klasės 

valandėlė“.  

Vyks vaizdo pamoka. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

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.  5b klasė 

Tema: Steigiamasis seimas. 

Vadovėlyje P.120-121 

Pratybų sąsiuvinyje  P.10- 

3, 4, 5 užd. 

Teams vaizdo  pamoka 

 

8a klasė 

Tema: Kartojimo pamoka, 

pasiruošimas atsiskaitymo 

darbui 

,,Ankstyvieji naujieji laikai“. 

Vadovėlyje P.138-169, 

pratybų sąsiuvinyje  P.5-19 

Teams vaizdo pamoka 

7a klasės II gr. 

Tema: Graikų mokslas. 

Graikų menas. 

Vadovėlyje  P.156-157 

Teams  vaizdo pamoka 

7a klasės I gr. 

Tema: Graikų mokslas. 

Graikų menas. 

Vadovėlyje  P.156-157 

Teams  vaizdo pamoka 

 Užduotys vadovėlyje 

P.120-121 ir  pratybų 

sąsiuvinyje P.10-3, 4, 5 

Vaizdo informacijai 

,,Steigiamasis Seimas“ 

nuoroda 

https://www.lrt.lt/mediatek

a/irasas/10413/lietuvos-

steigiamasis-seimas 

Užduotys  vadovėlyje ir  

P. 138-169  pratybų 

sąsiuvinyje 

 P. 5-19 

 

Užduotys vadovėlyje 

P. 156-157, 

Teams 

(Lentelės ,,Graikų mokslo 

pasiekimai“ pildymas 

Teams pamokoje) 

Užduotys vadovėlyje 

P. 156-157, 

Teams  

(Lentelės ,,Graikų mokslo 

pasiekimai“ pildymas  

Teams pamokoje) 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/lietuvos-steigiamasis-seimas
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 Pokalbis Teams pamokoje  

Google formos 

(apklausa iš vaizdo 

medžiagos informacijos, 

vertinama pažymiu; 

sudėtinis pažymys) 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas 

Teams pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas 

Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas 

Teams pamokje 

2.  5a klasė 

Tema: Steigiamasis seimas. 

Vadovėlyje P.120-121 

ir pratybų sąsiuvinyje  

 P.10- 3, 4, 5 užd. 

Teams vaizdo  pamoka 

 

6a klasė 

Tema: Bolševikų revoliucija 

Rusijoje 

Vadovėlyje P.136-137, 

Pratybų sąsiuvinyje  

 P.10- 1, 2, 4, 5, 6 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

5a klasė 

Tema: Lietuvos pasiekimai 

tarp dviejų pasaulinių karų. 

Kasdienio žmonių 

gyvenimo epizodai 

Lietuvoje tarp dviejų 

pasaulinių karų.   

Vadovėlyje P.122-123 ir 

P.130-131 

Pratybų sąsiuvinyje   

P.11- 1, 2, 

 3 arba 4  užd.  

 

 Užduotys vadovėlyje  

P. 120-121 ir  pratybų 

sąsiuvinyje P. 10-3, 4, 5 

Vaizdo informacijai 

,,Steigiamasis seimas“ 

nuoroda  

https://www.lrt.lt/mediatek

a/irasas/10413/lietuvos-

steigiamasis-seimas 

 

Užduotys vadovėlyje P.136-

137 ir pratybų sąsiuvinyje 

P.10-1, 2, 4, 5, 6 

Užduotys vadovėlyje 

P.122-123 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.11-1, 2 

EDUKA 

Norintiems žinoti daugiau 

vaizdo informacija 

,,Kaunas 1929 m.“ 

YouTube nuoroda 

https://www.youtube.com/

watch?v=6AMLxxE3p6Y 

 

 Pokalbis Teams pamokoje. 

Google formos 

(apklausa iš vaizdo 

medžiagos informacijos, 

vertinama pažymiu; 

sudėtinis  pažymys) 

 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams pamokoje. 

EDUKA užduočių 

 (,,Vienkiemių kraštas“  

ir ,,Kasdienis gyvenimas 

mieste“) 

 automatinis vertinimas. 

  Tik norintys gauti 

kaupiamojo vertinimo 3 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.youtube.com/watch?v=6AMLxxE3p6Y
https://www.youtube.com/watch?v=6AMLxxE3p6Y
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kreditus į  TAMO atsiunčia 

fotografuotus darbus  iš 

pratybų P.11  

3 arba 4 užduotį 

pasirinktinai  

3.  7a klasė II gr. 

Tema: Graikų kultūra 

(teatras). 

Vadovėlyje  P.154-155 

Teams vaizdo pamoka  

8b klasė 

Tema: Kartojimo pamoka, 

pasiruošimas atsiskaitymo 

darbui 

 ,,Ankstyvieji naujieji laikai“ 

Vadovėlyje P.138-169, 

pratybų sąsiuvinyje  P.5-19 

Teams vaizdo pamoka 

6a  klasė 

Tema: Sovietų Sąjungos 

diktatorius. 

Vadovėlyje P.138-139, 

pratybų sąsiuvinyje  P.11- 

1,2, 3 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

5b klasė 

Tema: Lietuvos pasiekimai 

tarp dviejų pasaulinių karų. 

Kasdienio žmonių gyvenimo 

epizodai Lietuvoje tarp 

dviejų pasaulinių karų.   

Vadovėlyje P.122-123 ir 

P.130-131 

Pratybų sąsiuvinyje 

  P.11- 1, 2, 

 3 arba 4  užd. 

 Užduotys vadovėlyje 

P.154-155 

vaizdo informacijai 

,,Senovės graikų teatras“ 

YouTube 

 nuoroda  

https://www.youtube.com/

watch?v=vNAM3PzGcow

&list=PLUslu29cv8x0YI_S

HJmJuKEaCImS-

ra1i&index=19&t=0s 

Teams  (užpildyti duotą 

schemą ir lentelę) 

Užduotys  vadovėlyje P. 138-

169  pratybų sąsiuvinyje 

 P.5-19 

 

Užduotys vadovėlyje 

P.138-139 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.11-1, 2, 3 

EDUKA 

(,,Bolševikinė Rusija“) 

Užduotys vadovėlyje P.122-

123 ir pratybų sąsiuvinyje 

P.11-1,2 

EDUKA 

Norintiems žinoti daugiau 

vaizdo informacija 

 ,,Kaunas 1929 m.“ 

YouTube nuoroda 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6AMLxxE3p6Y 

 Teams  

Atliktos užduotys 

vertinamos pažymiu  

(sudėtinis pažymys) 

Pokalbis  

Teams pamokje 

EDUKA užduočių 

(,,Bolševikinė Rusija“) 

automatinis vertinimas 

EDUKA užduočių 

(,,Vienkiemių kraštas“ ir 

,,Kasdienis gyvenimas 

mieste“) automatinis 

vertinimas 

https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6AMLxxE3p6Y
https://www.youtube.com/watch?v=6AMLxxE3p6Y
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  Tik norintys gauti 

kaupiamojo vertinimo 3 

kreditus į  TAMO atsiunčia 

fotografuotus  darbus iš 

pratybų P.11  

3 arba 4 užduotį pasirinktinai 

4. 

 

 

 

 7a klasė I gr. 

Tema: Graikų kultūra 

(teatras). 

Vadovėlyje  P.154-155 

Teams vaizdo pamoka 

 6b  klasė 

Tema: Sovietų Sąjungos 

diktatorius 

Vadovėlyje P.138-139, 

Pratybų sąsiuvinyje  P.11- 

1,2, 3  užd. 

Teams vaizdo pamoka 

8a klasė 

Tema: Ankstyvieji naujieji 

laikai - atsiskaitomasis 

darbas 

Teams  

 Užduotys vadovėlyje 

P.154-155 

vaizdo informacijai 

,,Senovės graikų teatras“ 

You Tube 

 nuoroda  

https://www.youtube.com/

watch?v=vNAM3PzGcow

&list=PLUslu29cv8x0YI_S

HJmJuKEaCImS-

ra1i&index=19&t=0s 

Teams  (užpildyti duotą 

schemą ir lentelę) 

 Užduotys vadovėlyje 

P.138-139 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.11-1, 2, 3 

EDUKA 

 (,,Bolševikinė Rusija“) 

Užduotys  ir sprendimas 

Teams 

 

. 

 Teams  

Atliktos užduotys 

vertinamos pažymiu  

( sudėtinis pažymys) 

 EDUKA užduočių 

(,,Bolševikinė Rusija‘) 

automatinis vertinimas 

Vertinama pažymiu, jis 

įrašomas TAMO 

5.  6 b klasė 

Tema: Bolševikų 

revoliucija Rusijoje. 

  8b klasė 

Tema: Ankstyvieji naujieji 

laikai- atsiskaitomasis darbas 

Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vNAM3PzGcow&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=19&t=0s
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Vadovėlyje P.136-137, 

Pratybų sąsiuvinyje P.10- 1, 

2, 4, 5, 6 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

 Užduotys vadovėlyje 

P.136-137 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.10-1, 2, 4, 5, 

6 

  Užduotys  ir sprendimas 

Teams 

 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje. 

  Vertinama pažymiu, jis 

įrašomas TAMO 

6.     5b klasės 

 OLWEUS klasės valandėlė  

Teams vaizdo pamoka 

    Pokalbis Teams vaizdo 

pamokoje  

    Nėra 

7.    Neformalusis švietimas 

„Gimtojo krašto pažinimo“ 

būrelio veikla 

TAMO 

 

   TAMO 

Nuoroda vaizdo 

informacijai ( ,,Atkurti 

istoriniai interjerai“ 

Ekskursija valdovų 

rūmuose) 

https://www.youtube.com/

watch?v=fNLsBXo6PTg&f

eature=youtu.be&fbclid=Iw

AR2KS5CAgRVnzcjGaRR

ynKse3hiJWNNbrLU0ahp

QZfxqXHiCzJadCdtDInE&

app=desktop 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fNLsBXo6PTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KS5CAgRVnzcjGaRRynKse3hiJWNNbrLU0ahpQZfxqXHiCzJadCdtDInE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=fNLsBXo6PTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KS5CAgRVnzcjGaRRynKse3hiJWNNbrLU0ahpQZfxqXHiCzJadCdtDInE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=fNLsBXo6PTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KS5CAgRVnzcjGaRRynKse3hiJWNNbrLU0ahpQZfxqXHiCzJadCdtDInE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=fNLsBXo6PTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KS5CAgRVnzcjGaRRynKse3hiJWNNbrLU0ahpQZfxqXHiCzJadCdtDInE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=fNLsBXo6PTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KS5CAgRVnzcjGaRRynKse3hiJWNNbrLU0ahpQZfxqXHiCzJadCdtDInE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=fNLsBXo6PTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KS5CAgRVnzcjGaRRynKse3hiJWNNbrLU0ahpQZfxqXHiCzJadCdtDInE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=fNLsBXo6PTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KS5CAgRVnzcjGaRRynKse3hiJWNNbrLU0ahpQZfxqXHiCzJadCdtDInE&app=desktop
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   Nėra  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 13 d. – balandžio 17 d.) 

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.     7a klasė 

Tema: Was isst du 

gern? 

Beste freunde1.1 online 

Užduotys pateikiamos 

Tamo ,   

Konsultacija per 

Microsoft Office 365 

     Lernwortschatz beste 

freunde online1.1 

Tamo dienyne 
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pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

bei el. paštu laiške 

tėvams 

     Mokomės naujus 

žodžius. 

Vertinimas vyks kartą 

per sav., ištaisius 

atsiųstus namų darbus   

3.     7a klasė 

Pratybos 9 (p. 73-74) 

Užduotys pateikiamos  

Tamo, konsultacija  per 

Microsoft Office 365 

    Pratybos (p. 73) 5a.b 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams. 

    Pratybos 5c (p. 74) 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 

4.      

     

     

5.     6 klasės 

Tema: Hast du Zeit? 

Pratybos (p. 49) 

pateikiamos per  Tamo,  

konsultacija - 

Microsoft Office 365 
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    A.B. (49 p) užduotys 

5a,b, 6 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams 

    A.B. (p. 49) Užduotis 

4. 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu,  vertinimas 

vyks kartą per sav. 

6.     6 klasės 

Hast du Zeit? 

Pratybos (53) 

Užduotys pateikiamos 

per  Tamo, Microsoft 

Office 365 

    Pratybos  18, 20 (p. 53) 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei el. paštu laiške 

tėvams 

    Pratybos , užduotis 19 

(p.53) 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 15,  17 d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      8 b klasė 

Bendra tema: Šeimoje. 

Mokysimės naujus žodžius tema 

„Домашние дела“ ir juos vartoti 

pratimuose. 

    1.  Atlikite virtualioje 

programėlėje pateiktas užduotis: 

https://quizlet.com/501006167/

%D0%A0%D0%9A%D0%98-

%D0%94%D0%BE%D0%BC%

D0%B0%D1%88%D0%BD%D

0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%

D0%B0-flash-cards/ 

(Mokysimės naujus žodžius, juos 

vartoti pratimuose). 

2. Atlikite užduotį  

https://klase.eduka.lt/ 

    Išmoktų naujų žodžių 

patikrinimas vyks balandžio 22 

d. 12.30 val. https://www.office 

365.com/, kurioje bus pateikta 

nuoroda išmoktų žodžių patikrai. 

2.     7a klasė 

https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://klase.eduka.lt/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
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Bendra tema: Mano butas. 

Mokysimės naujus žodžius tema 

„Mano butas“, atliksime 

pratimus. 

Vyks vaizdo pamoka  Office365  

platformoje. 

    Susipažinti ir mokytis naujus  

žodžius 

https://quizlet.com/499564946/r

usu-kalba-antrieji-mokymo-

metai-flash-cards/ 

    - 

3. 

 

  8a klasė 

Bendra tema: Mes švenčiame gimtadienį. 

Mokysimės pasakoti, kaip švenčiame 

gimtadienį. 

 7a klasė 

Bendra tema: „Mano butas“. 

Pasikartosime naujus žodžius 

tema „Моя квартира“. 

  1.Atlikti užduotį  https://klase.eduka.lt/ 

2. Sudaryti tekstą (5-10 sakinių) tema 

„Kaip aš švenčiu gimtadienį“ ir išmokti jį 

skaityti. 

 

 Išmoktų naujų žodžių 

patikrinimas vyks balandžio 17 

d. 10.00 val.  https://www.office 

365.com/ , kurioje bus pateikta 

nuoroda išmoktų žodžių patikrai. 

  Kaupiamasis įvertinimas. 
Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/skaitmeninėje erdvėje. 

Sudėtinis pažymys (5b) už skaitytą tekstą. 

Užduočiai atlikti skiriama savaitė,  įrašyti 

skaitymą  ir išsiųsti į https://www.tamo.lt/ 

arba į https://www.office 365.com/ 

 Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas https://www.office 

365.com/  skaitmeninėje erdvėje. 
 
 

4.   8a klasė 

Bendra tema: Sveikinu su gimimo diena. 

Mokysimės rašyti gimimo dienos 

sveikinimą.  

 7a klasė 

Bendra tema: Mano butas.  

Mokysimės apibūdinti namo 

vidų ir jame esančias patalpas. 

  1. Vadovėlis, psl. 66 - pr. 16 (pavyzdys, kaip 

parašyti sveikinimą). 

2. Atlikti užduotį  https://klase.eduka.lt/. 

 1. Atliksime pratimus vadovėlyje 

(psl. 54 - pr. 11, 12, 13) 

https://quizlet.com/499564946/rusu-kalba-antrieji-mokymo-metai-flash-cards/
https://quizlet.com/499564946/rusu-kalba-antrieji-mokymo-metai-flash-cards/
https://quizlet.com/499564946/rusu-kalba-antrieji-mokymo-metai-flash-cards/
https://klase.eduka.lt/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://klase.eduka.lt/
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3. Parašyti draugui sveikinimą su 

gimtadieniu. 

2. Parašyti tekstą apie savo 

butą/namą, pasinaudodami 

vadovėlio pratimu (vadovėlis, 

psl.55 - pr. 15) 

  Kaupiamasis vertinimas. 
Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/skaitmeninėje erdvėje. 

Sudėtinis pažymys (5b.)  už parašytą draugui 

sveikinimą su gimtadieniu. Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė, nufotografuoti   ir atsiųsti  į 

https://www.office 365.com/ 

 Išmokti skaityti tekstą apie savo 

butą/namą, įrašyti skaitymą  ir 

išsiųsti  į paštą arba į 

https://www.tamo.lt/ 

 

 

5.   8b klasė 

Bendra tema: Šeimoje. Mokysimės naujus 

žodžius tema „Домашние дела“ ir juos 

vartoti pratimuose. 

 

 6b klasė 

Bendra tema:   Kur eini 

šiandien? Mokysimės 

taisyklingai vartoti esamojo 

laiko veiksmažodžio идти  

asmenavimą. 

Vyks vaizdo pamoka Office365  

platformoje. 

  Mokysimės naujus žodžius tema 

„Домашние дела“ ir juos vartoti pratimuose. 

Atlikite virtualioje programėlėje pateiktas 

užduotis: https://quizlet.com/501006167/B0-

flash-cards/ 

 

 1. Remdamiesi  PowerPoint 

pateikta medžiaga išsiaiškinti, 

kaip  asmenuoti veiksmažodį 

идти. 

2. Atlikti 10-14 užduotis  

pratybose,  psl. 34-35. 

3. Atlikti priskirtą užduotį  

https://klase.eduka.lt/ 

  Kaupiamasis vertinimas. 
Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/skaitmeninėje erdvėje. 

 

 Kaupiamasis vertinimas. 
Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/skaitmenin

ėje erdvėje. 

6.   6a klasė  6b klasė 

Bendra tema: Ką veiksi rytoj? 

Mokysimės taisyklingai vartoti 

https://klase.eduka.lt/
https://www.office.com/
https://www.tamo.lt/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
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Bendra tema:   Kur eini šiandien? 

Mokysimės taisyklingai vartoti esamojo 

laiko veiksmažodžio идти  asmenavimą. 

Vyks vaizdo pamoka Office365  platformoje. 

 

būsimojo paprastojo laiko 

veiksmažodžio пойти  

asmenavimą. 

  1. Remdamiesi  PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinti, kaip  asmenuoti 

veiksmažodį идти. 

2. Atlikti 10-14 užduotis  pratybose,  psl. 34-

35. 

3. Atlikti užduotį  https://klase.eduka.lt/ 

 1.  Remdamiesi  PowerPoint 

pateikta medžiaga 

išsiaiškinsime, kaip  asmenuoti 

veiksmažodį пойти. 

2. Atlikti 15-16 užduotis  

pratybose,  psl.35. 

  Kaupiamasis vertinimas. 
Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/ skaitmeninėje erdvėje. 

 

 Pažymys. 

Parašyti sąsiuvinyje: kur jūs 

buvote iki karantino (3 vietos), 

kur einate karantino metu (3 

vietos), kur eisite, kai karantinas 

pasibaigs (3 vietos). 

Nufotografuoti  atliktą užduotį, 

atsiųsti į Tamo dienyną. 

7.   6a klasė 

Bendra tema: Ką veiksi rytoj? Mokysimės 

taisyklingai vartoti būsimojo paprastojo laiko 

veiksmažodžio пойти  asmenavimą. 

  

  1.  Remdamiesi  PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinsime, kaip  asmenuoti 

veiksmažodį пойти. 

2. Atlikti 15-16 užduotis  pratybose,  psl.35. 

  

  Pažymys. 

Parašyti sąsiuvinyje: kur jūs buvote iki 

karantino (3 vietos), kur einate karantino 

metu (3 vietos), kur eisite, kai karantinas 

pasibaigs (3 vietos). Nufotografuoti  atliktą 

užduotį, atsiųsti į Tamo dienyną. 

  

 

  

https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 
Klasė: 3b 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

2. Užduotys bus pateiktos EMA, Eduka skaitmeninėje platformoje bei vaizdo (per Messenger), Zoom programos 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  

Tema: Kur verta apsilankyti Kaune? 

Vadovėlio psl. 28-29. Patyrinėk senamiesčio planą, rask objektus ir 

paskaityk aprašymus puslapio pabaigoje.  

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos užduotys- Kur verta apsilankyti 

Kaune?) 

 Tamo dienyne: pratybose psl. 17- 1 užduotis. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, Eduka klasė- 

sumanūs. 

 Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

2. Lietuvių kalba Ste(a)m 

Tema: Atlik bandymą „Kiaušinis be lukšto“. 

Virtuali mokymosi aplinka. 
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https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-
hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=3&t=44s 

 Darbas Ste(a)m  sąsiuvinyje – parašyti kaip sekėsi atlikti bandymą.   

Po 1 dienos parašyti išvadą,  kas atsitiko su kiaušiniu. 

 Asmeninis įsivertinimas pateiktoje lentelėje (šviesoforo spalvomis- 

žalia, geltona, raudona) 

3.    Anglų kalba  

  

  

4. Muzika Lietuvių kalba  
Tema: Kuriuos daiktavardžius pradedame rašyti didžiąja raide? 

Vadovėlio psl. 30-31 

 Tamo dienynas: 

Vadovėlio  psl. 31- pelėdžiukas su rašikliu atlikti 2 užduotis 

sąsiuvinyje. 
 Pasitikrina užduotis su tėvais. 

5.   Pasaulio pažinimas Tema: Kaip dauginti triženklį skaičių, kai susidaro naujos dešimtys, 

šimtai? 

Garso įrašas. 

Vadovėlis III d. 16-17 psl. pažiūrėti teoriją. Į sąsiuvinį 1 užduotis. 

Pratybose 8-9 psl. – 2, 3 užduotis 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 Tamo dienynas: 

Vadovėlis III d. 16-17 psl. pažiūrėti teoriją. Į sąsiuvinį 1 užduotis. 

Pratybose 8-9 psl. – 2, 3 užduotis. 

 Pasitikrina užduotis su tėvais. 

 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Fizinis ugdymas Matematika 

Tema: Kaip dauginti triženklį skaičių, kai 

dešimčių arba vienetų yra nulis? 

Matematika 

Tema: Sprendžiame uždavinius 

https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=3&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=3&t=44s
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Vaizdo pamoka „Mankšta - 

ketvirtadienis“. Pateikiama per 

Messenger. 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Garso įrašas. 

Vadovėlis III d. 118-19psl., darbas sąsiuvinyje- 

1 užduotis. 

Pratybose 10-11psl. – 7 ir 8 užduotis. 

Eduka klasė - pateiktos užduotys – „Kaip 

dauginti triženklį skaičių, kai dešimčių arba 

vienetų yra nulis?“ 

Vadovėlis III d. 20 psl., darbas 

sąsiuvinyje - 3 užduotis, 21 psl. - 5 

Pratybose 12-13 psl. – 2 ir 4 užduotis 

Eduka klasė- matematika – Sprendžiame 

uždavinius. 

 

Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė - Matematika 
Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė. 

Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui. 

 Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt 

Pasitikrina užduotis su tėvais.  

2. Etika 

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Tema: Vaistai nuo tinginio ligos. 

Lietuvių kalba 

Tema: Daiktavardis (užduotys Eduka iš 

užduočių banko- daiktavardis) 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje – 

daiktavardis. 

Muzika 
  

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 52-53  1 ir 2 užduotys. 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė- sumanūs – daiktavardis. 

 

Nufotografuoti  2 užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 
Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt 
 

3. Lietuvių kalba  

Tema: Kuriuos daiktavardžius 

pradedame rašyti didžiąja raide? 

Vadovėlio psl. 30-31 

Anglų kalba 

 

Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Mankšta- penktadienis“. 

Pateikiama per Messenger. 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio  psl. 31- pelėdžiukas su 

rašikliu atlikti 2 užduotis sąsiuvinyje. 

 
Visa informacija bus teikiama TAMO Lt 

Pasitikrina užduotis su tėvais. 
 

Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau? 

Vadovėlio psl. 32, 34- atlikti užduotis į 

sąsiuvinį. 

Šokis 

 

Dailė-technologijos 

Štampavimas - „Pavasariniai obels 

žiedai“. 

Pateikties pateikimas su garso įrašu. 
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Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu. 

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje (diferencijuotos užduotys). 

Tamo dienyne: vadovėlio psl. 32, 34- 

atlikti į sąsiuvinį paskutinę užduotį 

(perskaityk tekstą, rask jame gatvių, 

aikštės, muziejaus, miesto, šalies 

pavadinimus, juos parašyk, paryškintus 

daiktavardžius nurašyk pagal pateiktą 

pavyzdį). 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama Tamo.lt, Eduka 

klasė. 

 Tamo dienynas: 

Nupiešti ant A4 formato lape štampuoti ir 

sukurti obels šaką su žiedais (priemonės – 

guašas, plastikinis butelis, teptukas). 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

 Nupieštas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas yra Lietuvos kaimynai? 

Skaidrių demonstravimas. 

https://prezi.com/ukaag_r3aenv/lietuvo

s-kaimynai/ 

Vadovėlis 30-31 psl. teorijos 

skaitymas.  

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

Kartojimas: Daiktavardžio atmintinė. Priedas 10 

(mokytojo knygos). 

Dailė-technologijos 

Štampavimas - „Pavasariniai obels 

žiedai“. 

Pateikties pateikimas su garso įrašu. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

Vadovėlis 30-31 psl.   

Pratybose psl. 24-25 - 1,2, 3, 4 

užduotys. 

Daiktavardžio atmintinė- 10 priedas (mokytojo 

knygos)- užduotis pateikiama per Messenger 

grupę 

Tamo dienynas: 

Nupiešti ant A4 formato lape štampuoti ir 

sukurti obels šaką su žiedais (priemonės – 

guašas, plastikinis butelis, teptukas). 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo 

spalvomis. 

Pasitikrina užduotis su tėvais.  

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

Nupieštas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

6.   Klasės vadovo programa 

Aptarimas - diskusija.  

„Su kokiomis problemomis susidūriau šią 

savaitę“. 

https://prezi.com/ukaag_r3aenv/lietuvos-kaimynai/
https://prezi.com/ukaag_r3aenv/lietuvos-kaimynai/
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Pokalbis (atsakymas į klausimus) 

telefonu, Zoom programėlė. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio  14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 
Dalykas:  Technologijos/Geografija 

4. Darbas vyks su EDUKA platformoje, naudosimės vadovėliu ir pratybomis „Žemė“  asinchroniniu būdu. Konsultuosis  TAMO dienyno 

pagalba, telefonu arba Office 365 platformoje. 

5.  Užduotys bus pateiktos EDUKA skaitmeninėje platformoje. 

6.  Tikrinsiu ir vertinsiu atliktas užduotis per TAMO dienyną,  EDUKA platformas. Užduotis tikrinsiu į savaitę vieną kartą  kaupiamuoju 

vertinimu arba formaliuoju vertinimu. Pabaigus skyrių – formaliuoju vertinimu. 

 

Pamoka Pirmadienis  Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.   7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Projektas „Tau 

mama“. 

Individuali kūrybinė 

užduotis. II darbo 

etapas 

8b klasė - Geografija 

Tema: Šiaurės Europa. 

Vadovėlis ,,Žemė“ 58-

59 psl. 

Pratybos 20 psl.-1 užd. 

22 psl. 

 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Savarankiškas darbas 

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Savarankiškas darbas 

 TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas TAMO dienynas TAMO dienynas 

 Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

Formalusis vertinimas Formalusis vertinimas 

2.   7a klasės II grupė - 

Technologijos 

6b klasė – Geografija 

Tema:  Vandens garai 

ore.  

8a klasė - 

Technologijos 

8a klasė – Geografija 

Tema: Šiaurės Europa. 
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Tema: Projektas „Tau 

mama“. 

Individuali kūrybinė 

užduotis. II darbo 

etapas 

Vadovėlis ,,Žemė“ 

174-175 psl. arba 

EDUKA 70-71 psl. ir 

užduotys EDUKA 

klasė 

Tema: Individualus 

projektas „Tau, mama“ 

II darbo etapas 

Vadovėlis ,,Žemė“ 58-

59 psl. 

Pratybos 20 psl.-1 užd. 

22 psl. 

 

 TAMO dienynas,  

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

 Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Egiptas. 

Vadovėlis 166-167 psl. 

Pratybos 13 psl. 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

Darbo užbaigimas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

Kūrybinė užduotis 

Darbo užbaigimas 

8b klasė - Geografija 

Tema: Islandija. 

Vadovėlis ,,Žemė“ 62 -

63 psl. 

Pratybos 23 psl. 

 

 TAMO dienynas TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas . TAMO dienynas 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Formalusis vertinimas Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

4.  7a klasė II grupė - 

Geografija 

Tema: Egiptas. 

Vadovėlis 166-167 psl. 

Pratybos 13 psl.  

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

Kūrybinė užduotis. 

Kūrybinio darbo 

pateikimas, pristatymas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

Kūrybinė užduotis 

Kūrybinio darbo 

pateikimas, pristatymas 

6a klasė - Geografija 

Tema: Kritulių 

įvairovė. 

Vadovėlis ,,Žemė“ 

176-177 psl. 

Pratybos 24 psl.-15 

užd. ir 25 psl. 

 TAMO dienynas  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas  

TAMO, EDUKA. 

 Kaupiamasis 

vertinimas 

Formalusis vertinimas Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

5.  6a klasė -  Geografija 

Tema:  Vandens garai 

ore.  
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Vadovėlis 174-175 psl. 

arba EDUKA 70-71 

psl. ir užduotys 

EDUKA klasė 

 TAMO dienynas, 

EDUKA 

   

 Kaupiamasis 

vertinimas 

   

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasės 

Tema: Individualus 

kūrybinis  projektas  

„Dekoravimo elementai 

Velykiniam stalui“. 

Kūrybinio darbo 

užbaigimas ir 

pristatymas. 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Individualus 

kūrybinis  projektas  

„Dekoravimo elementai 

Velykiniam stalui“ 

Kūrybinio darbo 

užbaigimas. 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 
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  Neformalusis 

vertinimas 

  

8.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Individualus 

kūrybinis  projektas  

„Velykiniam stalui 

dekoravimo 

elementai“. 

Kūrybinio darbo 

pateikimas, pristatymas 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. . Fizinis ugdymas 

Tema: Įdomioji mankšta. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

vaizdo užduotys. 

Lietuvių kalba 

Tema: Sugalvoju istoriją apie 

duotą pradžią ir pabaigą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Matematika 

Tema Kartojimas. 

Riešutėlių derlius. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

Matematika 

Tema: Dalyba iš 

dviženklio skaičiaus. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

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. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,, el.paštu. 

 

. Užduočiai atlikti bus skirta 1 

savaitė. Parengtas  užduotis 

mokiniai atsiųs el. paštu. 

Mokytoja apibendrins ir 

įvertins. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis (geltona, žalia, 

raudona) 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas .Atliktas 

užduotis mokiniai atsiųs į 

el. paštą. Kaupiamasis 

vertinimas TAMO. 

2.  Matematika 

Tema: Masė ir jos 

matavimas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Sugalvoju istoriją apie 

duotą pradžią ir pabaigą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 
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 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

 

  

 Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Vertinimas TAMO. 

  

3.  STE(A)M laboratorija 

Vaizdo medžiaga: „Kiaušinis 

ant vandens“. 

 

 Lietuvių kalba 

Tema: Lavinu atmintį. 

Skaitau tekstus ir mokausi 

atpasakoti. Atminties 

lavinimas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Pasakoju veikėjo 

vardu. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 Atliktą darbą nufotografuos, 

atsiųs į el. paštą mokytojai 

 Atliktą darbą 

nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

. Nufotografuoti 

eksperimentą ir atsiųsti per 

Tamo dienyną. 

 

 Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis. 

Atliktos užduotys 

atsiunčiamos į el. paštą, 

įvertinimas TAMO. 

4. 

 

. 

 

 Matematika 

Tema: Talpa ir jos 

matavimas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Dailė ir technologijos 

Tema: Projektas „Pavasaris 

Lietuvoje“. Išsiųsta 

užduotis į el. paštą: stebėti 

gamtą, nuotraukomis arba 

piešiniais fiksuoti pokyčius 

ir parengti pranešimą. 

Lietuvių kalba 

Tema: Pasakoju veikėjo 

vardu. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 

  Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 
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Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė.  
 Išspręstas užduotis atsiųs į el. 

paštą. Įvertinimas TAMO. 

Užduoties nuotraukas 

atsiųsti per TAMO.lt 

dienyną, el. paštu. 

Vertinimas TAMO. 

Užduočiai atlikti skiriama 

savaitė. 

Atliktos užduotys 

atsiunčiamos į el. paštą, 

įvertinimas TAMO. 

5.  Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi apibūdinti 

veikėjus. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Įdomioji mankšta. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. Mokiniai 

žiūrės nurodytą vaizdo įrašą 

ir atliks pratimus. 

Dailė ir technologijos 

Projektas „Pavasaris 

Lietuvoje“. Išsiųsta 

užduotis į el. paštą: stebėti 

gamtą, nuotraukomis arba 

piešiniais fiksuoti pokyčius 

ir parengti pranešimą. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kodėl reikia 

tvarkytis? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

 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. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

 

 Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis (geltona, žalia, 

raudona) 

Užduočiai atlikti bus skirta 

1savaitė. Parengtus 

pranešimus mokiniai atsiųs 

el. paštu. Mokytoja 

apibendrins ir įvertins. 

Užduoties nuotraukas 

atsiųsti per TAMO.lt 

dienyną, el. paštu. 

Vertinimas TAMO. 

Užduočiai   atlikti skiriama 

savaitė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

6.  Neformaliojo ugdymo 

būrelis „Gudručiai“ 

Užduočių atlikimas Ema 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

  Klasės valandėlė 

Tema: Ar susiduri su 

sunkumais mokantis 

nuotoliniu būdu? 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA skaitmeninėje 

aplinkoje. 

  Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu ir EMA 

skaitmeninėje aplinkoje. 
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 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Ema.lt 

  Piešiniai šia tema. Vaikai 

atsiunčia į TAMO. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 
Klasė: 4b 

1. Darbas vyks su  EMA, , Messenger – vaizdo programa, PowerPoint pateiktimis, vadovėliais ,,Pupa“, ,,Gilė“, ,,Riešutas“, pratybomis 

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

1.  . Fizinis ugdymas 

Tema: Ryto mankšta  

  Mokiniai žiūrės nurodytą vaizdo įrašą  ir atliks demonstruojamus 

pratimus 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsHZoztNjrg 
 Susitikimo Zoom vaizdo pamokos metu pademonstruos ne mažiau 

kaip 3 pratimus. 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi kelti klausimus.   Vadovėlis ,,Pupa“ 35 psl. Užduotys 

PowerPoint skaidrėse. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, el. paštu. 
 Atliktas užduotis atsiųs el. Mokytojos paštu, arba Tamo paštu. 

 3.  Dorinis ugdymas(etika) 

Tema: Laisvalaikis. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZsHZoztNjrg
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Integruota pamoka su tikybos mokytoja. 
 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, el. paštu. 

 Papasakos Zoom pamokos metu ne mažiau kaip 4 veiklas, kaip 

prasmingai leidžia  laiką. 
4. . Ste(a)m  

Vaizdo medžiaga: „Sodiname svogūną“.  

Virtuali mokymosi aplinka. 

PowerPoint pateikimas. 

„Sodiname svogūnus ir atliekame tiriamąjį darbą“. 
 Stebėjimus rašyti į pateiktą lentelę. Priedas Nr. 1 Pasodinti dar vieną 

svogūną ir pastatyti tamsioje vietoje.  
 Pasodinto svogūno nuotraukos atsiųstos į Tamo dienyną iki 04-14 d. 

Nufotografuoti lentelę ir atsiųsti 04- 27 dieną į Tamo dienyną. 
5. 

 

 

 

 Matematika  
Tema: Matinių skaičių daugyba. 
Užduočių atlikimas pratybų sąsiuvinyje ir vadovėlyje. 

 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, el. paštu. 

 Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje.  

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  

Tema: Matinių skaičių daugyba 

(įtvirtinimas). 

Užduočių atlikimas pratybų 

sąsiuvinyje, papildomos Printers 

užduotys. 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Pasakėčia.  

Vadovėlis.  

PowerPoint užduotys.  

Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 

 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu.  

Išspręstas užduotis atsiųs į el. paštą.  Pasitikrinsime Zoom pamokos metu. 

1.  Lietuvių kalba 

Tema: Žodžiai atsakantys į klausimus 

kas?, koks?, kaip?, ką veikti? 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Ausrtalija 

Matematika  

Tema: Dalyba iš vienaženklio.  
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Užduočių atlikimas pratybų sąsiuvinyje ir 

vadovėlyje. 

Įgarsintos užduotys Power Point .  Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu. 

Pasitikrinsime Zoom pamokos metu, 

vertinimas pagal numatytus kriterijus. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

EMA .lt  skaitmeninėje erdvėje.  

Išspręstas užduotis atsiųs į el. paštą 

2.  Lietuvių kalba 

Tema: Ieškau pranašumų ir skirtumų. 

Teksto suvokimo užduotys  

Matematika 

Savikontrolės užduotys – Ema elektroninė 

skaitmeninė pamoka. 

Pinigai . Jų skaičiavimas. 

Šokis 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu 

Ema pratybose užduočių tikrinimas ir vertinimas  

Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 

 

Įvertinimas Ema pratybose.  

3.  Anglų kalba Lietuvių kalba 

Tema: Daiktavardžių rašyba. 

 

Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Pavasariniai žiedai languose. Akcija – 

Padėka medikams 

 . Veikla nurodyta ir įgarsinta PowerPoint Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

 Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus. 

Nufotografuos ir atsiųs į el. Paštą. 

4.  Fizinis ugdymas 

Tema: Ryto mankšta   

Anglų kalba Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Pavasariniai žiedai languose. Akcija – 

Padėka medikams 

Mokiniai žiūrės nurodytą vaizdo įrašą  

ir atliks demonstruojamus pratimus. 

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

HZoztNjrg 

 Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

Susitikimo Zoom vaizdo pamokos 

metu pademonstruos ne mažiau kaip 3 

pratimus. 

 Nufotografuos ir atsiųs į el. paštą. 

6.   Klasės vadovo programa  

https://www.youtube.com/watch?v=ZsHZoztNjrg
https://www.youtube.com/watch?v=ZsHZoztNjrg
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„Aš augu“ knygelės (kompiuterinis 

variantas) 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė/technologijos 

1. Mokiniams bus pateiktas Word failas su šaltiniais kuriais jie galės remtis. Išsiustos nuorodos  You Tube platformoje. 

Konsultuotis galės telefonu, per el. paštą. 

 

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

 

3. Šitą užduotį atlikti bus skirta viena sav., vertinsiu užduotį iškart pažymių.  

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.  7a klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus  

mokytojos filmuoto 

vaizdo   nuorodą. 

 6b klasė – dailė 

Tema – Koplytstulpiai. 

Kas tai?  

Mokiniams medžiaga 

pateikiama PowerPoint 

programa. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

filmuoto vaizdo   

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

tęs pradėtą darbą.   

 Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną 

Word dokumente. 
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 Mokiniai atliks  darbus, 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

 Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos jį ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos el. paštą. 

Darbas bus įvertintas 

pažymiu. 

 

2.  7a klasė – 

technologijos 

 Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus  

mokytojos filmuoto 

vaizdo nuorodą. 

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Kauke papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus  

mokytojos filmuoto 

vaizdo nuorodą. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus  mokytojos 

filmuoto vaizdo   

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

tęs pradėtą darbą.   

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus  mokytojos 

filmuoto vaizdo   

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

tęs pradėtą darbą.   

 

 Mokiniai atliks darbus, 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos elektroninį 

paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas.  

 Mokiniai atliks darbus, 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos elektroninį 

paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas. 

 

3.  8b klasė – dailė 

Tema – Perspektyva. 

Miesto piešimas,   

mėginant perteikti 

erdvės iliuziją.  

Mokiniai gaus vaizdo 

pamokos nuorodą.   

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus  

mokytojos filmuoto 

vaizdo   nuorodą. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus  

mokytojos filmuoto 

vaizdo   nuorodą. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus vaizdo pamokos 

nuorodą.  Užduotis: 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus  mokytojos 

filmuoto vaizdo   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus  mokytojos 

filmuoto vaizdo   
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pagal pateiktą planą 

nupiešti miestą. 

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

tęs darbą.   

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

tęs darbą.   

 Mokiniai nufotografuos 

piešinį ir atsiųs į el. 

paštą. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

Mokiniai atliks darbą 

nufotografuos į ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos el. paštą.  

Mokiniai atliks darbą 

nufotografuos į ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos el. paštą.  

 

4.  6a klasė – dailė 

Tema – Koplytstulpiai. 

Kas tai?  

Mokiniams medžiaga 

pateikiama PowerPoint 

programa. 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika.  

Mokiniai gaus  

mokytojos filmuoto 

vaizdo   nuorodą. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus  

mokytojos filmuoto 

vaizdo   nuorodą.  

 

 Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną, 

prisegtame Word 

dokumente. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokiniai gaus  

mokytojos filmuoto 

vaizdo   nuorodą. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus tęs pradėtą 

darbą.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus  mokytojos 

filmuoto vaizdo   

nuorodą.. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

tęs pradėtą darbą.   

 

 Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos jį ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos el. paštą. 

Darbas bus įvertintas 

pažymiu. 

Mokiniai atliks darbus, 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos elektroninį 

paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas.  

Mokiniai atliks darbus, 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos elektroninį 

paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas.  

 

5.    5b klasė – dailė 

Tema – Architektūra.  

Mokiniams medžiaga 

pateikiama PowerPoint 

programa. 

8a klasė – dailė 

 Tema –Perspektyva. 

Miesto piešimas,   

mėginant perteikti 

erdvės iliuziją.  

Mokiniai gaus vaizdo 

pamokos nuorodą.   
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  Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną, 

prisegtame Word 

dokumente. 

Tamo dienyne 

Mokiniai gaus vaizdo 

pamokos nuorodą. 

Užduotis: pagal 

pateiktą planą nupiešti 

miestą. 

 

  Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos jį ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos el. paštą. 

Darbas bus įvertintas 

pažymiu. 

Mokiniai nufotografuos 

piešinį ir atsius jį el. 

paštą. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

 

6.   Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - popieriaus 

paslaptys“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

kūrybinį darbelį 

pavasario tema. 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

 Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) pasigamins 

vėtrungę.  

 

  Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 

  Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

 

7.   Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš popieriaus. 

Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) užbaigs 

gaminti vėtrungę. 

 

  Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 
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  Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

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 

 

 

 STEAM 

TEMA: 

„Šeimos ratelyje“ . 

Medžiaga patalpinta 

Messenger grupėje, 

informacija – TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Kas vyksta 

gamtoje 

pavasarį?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

38 psl. Pratybų 

sąs. 24 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:   

„Ką sužinojau apie 

pavasarį?“. 

 Vadovėlio „Taip“ 40-

41 psl. Pratybų sąs. 26-

27 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

  Užduotys pateiktos 

PowerPoint formatu 

Messenger grupėje ir 

TAMO dienyne. 

Per Eduką.lt 

programą 

atliksime užduotis. 

Užduotys pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 
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  Savo darbu (kaip jiems 

sekėsi) mokiniai 

pasidalins per septynias 

dienas, atsiųs foto į 

klasės grupę. 

Užduotis pateiktos 

per TAMO 

dienyną. 

Atliktas užduotis 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

2. Lietuvių kalba 

 

 

 Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Jau pavasarėja! Kada 

taip sakoma?“. 

Vadovėlio „Taip“ 36 

psl. Pratybų sąs. 22 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

     TEMA:      

„Kas vyksta 

gamtoje 

pavasarį?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

39 psl. Pratybų 

sąs. 25 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Kaip smulkinti 

pinigus?“ 

Vadovėlio „Taip“ 32-

33 psl. Pratybų sąs. 16-

17 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

  Per Eduka lt programą 

atliksime užduotis. 

Per Eduka lt 

programą 

atliksime užduotis. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime 

EMA pratybose. 

  Užduotis pateiktos per 

TAMO dienyną. 

Atliktas užduotis 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

3. Matematika 

  

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Kaip bibliotekoje 

surasti knygą?“. 

Vadovėlio „Taip“ 34-

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Jau pavasarėja!” Kada 

taip sakoma?“ 

 Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kiek savaičių turi 

mėnuo“.  
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35 psl. Pratybų sąs. 20-

21 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Vadovėlio „Taip“ 37 

psl. Pratybų sąs. 23 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu (30-31 psl.) 

ir pratybomis (27-28 

psl.) , informacija 

TAMO dienyne. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

Eduka.lt. 

Per Eduka.lt  programą 

atliksime užduotis. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduotis pateiksiu per 

TAMO dienyną. 

 Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

4. Dailė ir technologijos 

 

 

Matematika 

TEMA: 

„Kaip sudėti arba atimti 

dešimtis?“. 

Vadovėlio „Taip“ 26-

27 psl. Pratybų sąs. 12 

psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Matematika 

TEMA: 

„Kaip stambinti 

pinigus?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

30-31 psl. Pratybų 

sąs. 14-15 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, Eduka 

lt.mokymosi aplinkoje. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

Užduotys bus 

pateiktos 

PowerPoint 

formatu, išsiųstos 

per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais 

paštais. 

Papildomas 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 
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užduotis atliks 

EMA pratybose 

 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 

    

 

 

Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kaip nepamiršti 

nusivalyti batų“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu (28-29 psl.) 

ir pratybomis (25-

26psl.), informacija 

TAMO dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Sudėti ar atimti.“ 

Vadovėlio „Taip“ 28-

29 psl. Pratybų sąs. 13 

psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

  

 Messenger grupė, 

TAMO dienynas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

  

 Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir 

atsiųsti į Facebook 

klasės grupę. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

  

6.     Klasės valandėlė 

TEMA: 

„Rieda, rieda 

margučiai.“ Aptarsime, 

kas kaip margino 

kiaušinius, 

pasidarysime parodėlę. 

Pažaisime žaidimą 

elektroninėje erdvėje. 
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    Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienynas. 

    Asmeninis emocinis 

įsivertinimas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

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. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Tikyba Lietuvių kalba 

Tema: Ką sužinojau apie 

pavasarį?  

Vadovėlis 40-41 psl. 

pratybos 25-26 psl. 

Papildomų užduočių lapas 

„Sakinio veikėjas. Ką 

veikėjas veikia?“. 

Matematinis raštingumas 

Tema: Lyginiai ir nelyginiai 

skaičiai. 

EMA pratybos (diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema: Sudėti ar atimti? 

Vadovėlis 28-29 psl., pratybos 

13 psl. Papildomų užduočių 

lapas. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Pempių namai“?  

Vadovėlis 46-47 psl., 

 

 TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 40-41 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 25-26 

psl., papildomų užduočių 

lapas. 

TAMO dienynas. EMA 

pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 28-29 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 13 psl. Papildomų 

užduočių lapas. 

TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 46-47 

psl. 
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 Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuos lapą ir 

atsiųs mokytojai į el. paštą. 

Užduočių taisymas ir vertinimas 

EMA mokymosi aplinkoje. 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuos lapą ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuos lapą ir 

atsiųs mokytojai į el. 

paštą. 

2. Matematika 

  

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Ką žmonės veikia 

pavasarį?  

Vadovėlis 42-43 psl., pratybos 

27-28 psl. Eduka.lt pratybos 

„Ką žmonės veikia pavasarį?“. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas pavasarį vyksta 

pelkėje? 

Vadovėlis 44-45 psl., pratybos 

29 psl.  

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Pempių namai“? 

Pratybos 31-32 psl. 

(https://youtu.be/mohqwM

4soOs).  

Papildomų užduočių lapas 

„Kur?“.  

  TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 42-43 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 27-28 psl., Eduka.lt 

pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 44-45 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 29 psl.  

TAMO dienynas: 

užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 31-32 psl.,  

https://youtu.be/mohqwM

4soOs 

papildomų užduočių lapas. 

  Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuos lapą ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje. 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuos lapą ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuos lapą ir 

atsiųs mokytojai į el. 

paštą. 

3. STE(A)M laboratorija Informacinės technologijos Fizinis ugdymas 

Tema: Linksmai 

mankštinuosi. 

Mokymas vyks asinchroniniu 

būdu. 

Lietuvių kalba  

Tema: Kas pavasarį vyksta 

pelkėje? 

Vadovėlis 44-45 psl., pratybos 

30 psl. Eduka.lt pratybos „Kas 

pavasarį vyksta pelkėje?“.  

 

Matematika 

Tema: Kaip stambinti 

pinigus? 

Vadovėlis 30-31 psl., 

pratybos 14-15 psl.   

EMA pratybos 

„Skaičiuojame pinigus“ 

(diferencijuotos užduotys).  
 TAMO dienynas. TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 44-45 psl., pratybų 

TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 30-31 

https://youtu.be/mohqwM4soOs
https://youtu.be/mohqwM4soOs
https://youtu.be/mohqwM4soOs
https://youtu.be/mohqwM4soOs
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- Įvadinė dainelė į pamoką 

„Dainelė apie mankštą“ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=kikzJtgstA4 

- Linksmai mankštinuosi  

https://www.youtube.com/watc

h?v=2kyq-YkyW-U 

sąsiuvinyje 30 psl. Eduka.lt 

pratybos. 

psl., pratybų sąsiuvinyje 

14-15 psl. EMA pratybos. 

 
  Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuos lapą ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

erdvėje. 

4. Lietuvių kalba Matematika 

Tema: Kaip sudėti ir atimti 

dešimtis? 

Vadovėlis 26-27 psl., 

pratybos 12 psl. 

Eduka.lt pratybos „Kaip 

sudėti ir atimti dešimtis?“. 

 

Pasaulio pažinimas  

Tema: Kiek savaičių turi 

mėnuo? Sužinojau, 

pakartojau, išmokau... 

Vadovėlis 30-33 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 30-33.  

EMA pratybos „Para, savaitė, 

mėnuo, metai“ (diferencijuotos 

užduotys). 

Dailė ir darbeliai 

Tema: Gyvybės įkvėptas 

ąsotis. 

Šokis 

 
TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 26-27 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 12 psl. 

Eduka.lt pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 30-33 psl., pratybų 

sąsiuvinyje užduotys Nr. 30-33. 

EMA pratybos. 

TAMO dienynas.  

 
Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuos ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje erdvėje. 

Nupieštus piešinius tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

 

5. Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Muzika Dailė ir darbeliai 

Tema: Žaliuok, medeli!  

Pasaulio pažinimas 

https://www.youtube.com/watch?v=kikzJtgstA4
https://www.youtube.com/watch?v=kikzJtgstA4
https://www.youtube.com/watch?v=2kyq-YkyW-U
https://www.youtube.com/watch?v=2kyq-YkyW-U
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Tema: Kiek gali atlikti pratimų 

per minutę? 

Mokymas vyks asinchroniniu 

būdu. 

Tema: Pasitikrinamasis 

darbas (pasitikrinamųjų 

darbų lapai). 

 TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 

„Dainelė apie mankštą“ 

https://www.youtube.com/w
atch?v=kikzJtgstA4 

- Kiek gali atlikti pratimų per 

minutę? (užduočių lapas). 

 TAMO dienynas. TAMO dienynas. 

Pasitikrinamųjų darbų 

lapai. 

   Nupieštus piešinius tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

Pasitikrinamuosius darbus 

tėvai nufotografuos ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

6.     Klasės valandėlė 

Tema: Uniformuota 

profesija. 

    TAMO dienynas. 

     

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kikzJtgstA4
https://www.youtube.com/watch?v=kikzJtgstA4
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 13 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Dalykas: 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 - Gaisrinė 

sauga II dalis.  
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Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku. 

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys 

atsiunčiamos nurodytu el. 

paštu iki balandžio 17 d. 

  

5.       5a klasė     

Pamokos tema - Gaisrinė 

sauga II dalis.  

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku.  

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys  

atsiunčiamos nurodytu el. 

paštu iki balandžio 17 d. 

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema - 

Gaisriniai pavojai 

gyvenamojoje aplinkoje. 

Kaip teisingai naudotis 

gesintuvu.   Mokymas 

vyks filmo  pagalba 

Zoom platformoje realiu 

laiku. 
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 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  

   

 Iki balandžio 17 d. 

atliktas užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
Dalykas: fizinis ugdymas 

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. 6b klasė 

 

  8b klasė 

Tema: Atsispaudimu atlikimo 

technika ir nauda organizmui. 

https://youtu.be/U5ywjuupvrc      

-atsispaudimo atlikimo technika. 

https://youtu.be/wej-wa6ea10      -  

kaip padaryti pirmąjį 

atsispaudimą? 

https://youtu.be/4QPOeNWAHzY  

-atsispaudimų  treniruotė 

pradedantiems. 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą. 

 

   Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

https://youtu.be/U5ywjuupvrc
https://youtu.be/wej-wa6ea10
https://youtu.be/4QPOeNWAHzY


↑ atgal į sąrašą ↑ 

   Užduotis:1. Atsakyti į klausimą, 

kokius raumenis lavina 

atsispaudimai, 

atsiųsti per Tamo dienyną. 

2. Savarankiškai atlikti jėgos 

ugdymo pratimus. 

 

2. 6a klasė 

 

8a klasė 

Tema: Pulso kontrolė  

sportuojant, atliekant 

fizinius pratimus. 

https://youtu.be/YipeQV

QKqDo  - pulsometras 

treniruotėse. 

Jėgos savybės ugdymo 

pratimų programa. 

 
 

 6a klasė 

Tema:   Atsispaudimų atlikimo 

technika ir nauda organizmui. 

https://youtu.be/U5ywjuupvrc      

-atsispaudimo atlikimo technika. 

https://youtu.be/wej-wa6ea10      -  

kaip padaryti pirmąjį 

atsispaudimą? 

https://youtu.be/4QPOeNWAHzY  

-atsispaudimų  treniruotė 

pradedantiems. 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programa. 

 

 Pamokos medžiaga ir 

užduotys pateikti per 

Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

 Užduotis: Pulsas per min. 

po atsispaudimų; pulsas 

per min. po atsilenkimų; 

pulsas per min. po 

pratimo lenta; 

pulsas per min. po 

pratimo kėdutė. 

 Užduotis: 1.Atsakyti į klausimą, 

kokius raumenis lavina 

atsispaudimai, atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

2. Savarankiškai atlikti jėgos 

ugdymo pratimus. 

 

 

3. 5a klasė 

 

5b klasė 

Tema: Pulso kontrolė  

sportuojant, atliekant 

fizinius pratimus. 

 8a klasė 

Tema:   Atsispaudimu atlikimo 

technika ir nauda organizmui: 

https://youtu.be/U5ywjuupvrc      

-atsispaudimo atlikimo technika. 

 

https://youtu.be/YipeQVQKqDo
https://youtu.be/YipeQVQKqDo
https://youtu.be/U5ywjuupvrc
https://youtu.be/wej-wa6ea10
https://youtu.be/4QPOeNWAHzY
https://youtu.be/U5ywjuupvrc
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https://youtu.be/YipeQV

QKqDo  -  pulsometras 

treniruotėse. 
Jėgos savybės ugdymo 

pratimų programą. 
 
 

https://youtu.be/wej-wa6ea10 -  

kaip padaryti pirmąjį 

atsispaudimą? 

https://youtu.be/4QPOeNWAHzY  

-atsispaudimų  treniruotė 

pradedantiems. 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

 Pamokos medžiaga ir 

užduotys pateikti per 

Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

 Užduotis: Pulsas per min. 

po atsispaudimų; pulsas 

per min. po atsilenkimų; 

pulsas per min. po 

pratimo lenta; 

pulsas per min. po 

pratimo kėdutė. 

 Užduotis: 1.Atsakyti į klausimą, 

kokius raumenis lavina 

atsispaudimai, atsiųsti per Tamo 

dienyną 

2. Savarankiškai atlikti jėgos 

ugdymo pratimus. 

 

 

4. 7a klasė 

 

6b klasė 

Tema: Atsispaudimų 

atlikimo technika ir nauda 

organizmui. 

https://youtu.be/U5ywjuu

pvrc       

-atsispaudimo atlikimo 

technika. 

https://youtu.be/wej-

wa6ea10       

kaip padaryti pirmąjį 

atsispaudimą? 

https://youtu.be/4QPOeN

WAHzY  -atsispaudimų  

treniruotė pradedantiems. 

Jėgos savybės ugdymo 

pratimų programa. 

 7a klasė 

Tema: Atsispaudimų atlikimo 

technika ir nauda organizmui: 

https://youtu.be/U5ywjuupvrc      

-atsispaudimo atlikimo technika. 

https://youtu.be/wej-wa6ea10      -  

kaip padaryti pirmąjį 

atsispaudimą? 

https://youtu.be/4QPOeNWAHzY  

-atsispaudimų  treniruotė 

pradedantiems. 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programa. 

 

 

https://youtu.be/YipeQVQKqDo
https://youtu.be/YipeQVQKqDo
https://youtu.be/wej-wa6ea10
https://youtu.be/4QPOeNWAHzY
https://youtu.be/U5ywjuupvrc
https://youtu.be/U5ywjuupvrc
https://youtu.be/wej-wa6ea10
https://youtu.be/wej-wa6ea10
https://youtu.be/4QPOeNWAHzY
https://youtu.be/4QPOeNWAHzY
https://youtu.be/U5ywjuupvrc
https://youtu.be/wej-wa6ea10
https://youtu.be/4QPOeNWAHzY
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 Pamokos medžiagą ir 

užduotis pateikti per 

Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

 Užduotis: 1. Atsakyti į 

klausimą, kokius 

raumenis lavina 

atsispaudimai, atsiųsti per 

Tamo dienyną. 

2. Savarankiškai atlikti 

jėgos ugdymo pratimus. 

 Užduotis: 1. Atsakyti į klausimą, 

kokius raumenis lavina 

atsispaudimai, atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

2. Savarankiškai atlikti jėgos 

ugdymo pratimus. 

 

5.  5a klasė 

Tema:   Atsispaudimų 

atlikimo technika ir nauda 

organizmui. 

https://youtu.be/U5ywjuu

pvrc      -atsispaudimo 

atlikimo technika. 

https://youtu.be/wej-

wa6ea10      -  kaip 

padaryti pirmąjį 

atsispaudimą? 

https://youtu.be/4QPOeN

WAHzY  -atsispaudimų  

treniruotė pradedantiems. 

Jėgos savybės ugdymo 

pratimų programa. 

 5b klasė 

Tema:   Atsispaudimų atlikimo 

technika ir nauda organizmui. 

https://youtu.be/U5ywjuupvrc      

-atsispaudimo atlikimo technika. 

https://youtu.be/wej-wa6ea10      -  

kaip padaryti pirmąjį 

atsispaudimą? 

https://youtu.be/4QPOeNWAHzY  

-atsispaudimų  treniruotė 

pradedantiems. 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programa. 

 

 

 Pamokos medžiaga ir 

užduotys pateikti per 

Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

 Užduotis: 1.Atsakyti į 

klausimą kokius raumenis 

lavina atsispaudimai, 

atsiųsti per Tamo dienyną 

2. Savarankiškai atlikti 

jėgos ugdymo pratimus. 

 Užduotis: 1.Atsakyti į klausimą 

kokius raumenis lavina 

atsispaudimai, atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

2. Savarankiškai atlikti jėgos 

ugdymo pratimus. 

 

https://youtu.be/U5ywjuupvrc
https://youtu.be/U5ywjuupvrc
https://youtu.be/wej-wa6ea10
https://youtu.be/wej-wa6ea10
https://youtu.be/4QPOeNWAHzY
https://youtu.be/4QPOeNWAHzY
https://youtu.be/U5ywjuupvrc
https://youtu.be/wej-wa6ea10
https://youtu.be/4QPOeNWAHzY
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6. 8b klasė 

 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

Futbolo technikos 

elementai -žongliravimas, 

kamuolio varymas, 

driblingas. 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

Krepšinio teisėjo rankų gestai. 

 

 Pamokos medžiaga ir 

užduotys pateikti per 

Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

 Mokysis teoriškai ir 

praktiškai atlikti technikos 

elementus su kamuoliu.. 

 Žinos pagrindinius teisėjo gestus.  

7. Neformalusis švietimas 

Judriųjų žaidimų būrelis 

 

  Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

Tinklinio aikštelės linijų taisyklės. 

 

   Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

   Susipažins su tinklinio 

taisyklėmis, žinos ką reiškia 

aikštelės linijos ir zonos. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 13 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Jolita Miškinienė 
Klasė: 2a 

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

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

konsultuotis galės telefonu, Tamo dienyne, Zoom skaitmeninėje platformoje. 

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 

 

Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Vadovėlis „Taip“ III dalis, 18-19 psl. (savarankiškas darbas). 
Pratybos, 6 psl. (savarankiškas darbas). 

 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt 

 Vadovėlio užduotis pasitikrina su tėvais. Pratybų puslapį su atliktomis 

užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

3.   Lietuvių kalba 

 
Lietuvių kalba 

Tema: Kuo kriaušytė taps užaugusi? 

Vadovėlis, 34 - 35 psl. (savarankiškas mokymasis). 
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Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kuo kriaušytė 

taps užaugusi? Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

 Vadovėlio užduotis pasitikrina su tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

4. Lietuvių kalba 

 
Matematika 

Tema: Kaip rasti nežinomą daugiklį? 

Vadovėlis „Taip“ III dalis, 20-21 psl. (savarankiškas darbas). 
Pratybos, 7 psl. (savarankiškas darbas). 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. Užduotys: Nežinomas daugiklis. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos užduotys). 

 Visa informacija apie užduotis bus teikiama tamo.lt ir emapamokos.lt 

 Vadovėlio ir pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

Užduotis Ema elektroninėje mokymosi aplinkoje tikrina ir vertina 

mokytoja. 

5.   Dorinis ugdymas. Etika (2a-2b klasės) 

 
Dailė ir technologijos 

Tema: Spalvinė raiška. Piešiame gyvūną linksmai. 

Elektroninė pamoka. 

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

 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. 

 Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

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

Tema: Raidė Pp. Skaičiai 13 ir 14. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY 
Pratybos, 46-47 psl. (savarankiškas mokymasis). 

  Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. 

  Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba  Matematika STE(A)M laboratorija 

https://www.youtube.com/watch?v=kjCzlpDVtUw
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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Tema: Kuo kriaušytė taps užaugusi? 

Pratybos, 26 - 27 psl. ir 71 psl. 

(savarankiškas mokymasis). 

Tema: Kaip rasti nežinomą daliklį? 

Vadovėlis „Taip“ III dalis, 24-25 psl. 

(savarankiškas darbas). 
Pratybos, 9 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Kaip rasti nežinomą daliklį? 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Tema: Bandymas su actu ir kiaušiniu. 
PowerPoint pateiktis (savarankiškas 

darbas). 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt ir klase.eduka.lt 
Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. Vadovėlio ir pratybų užduotis pasitikrina su 

tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  
klase.eduka.lt 

Nufotografuoti atliktą užduotį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip raiškiai skaityti tekstą 

vaidmenimis? 

Vadovėlis, 36 - 37 psl. (savarankiškas 

mokymasis). 

Pratybos, 73 psl. (savarankiškas 

darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotis: Kaip raiškiai 

skaityti tekstą vaidmenimis? 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Anglų kalba 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau? 

Vadovėlis, 40 – 41 psl. 

Pratybos, 72 psl. (savarankiškas darbas). 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

 Vadovėlio ir pratybų užduotis 

pasitikrina su tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

 Vadovėlio ir pratybų užduotis pasitikrina 

su tėvais. 

Matematika Lietuvių kalba Dailė ir technologijos 
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3. Tema: Kaip rasti nežinomą dalinį? 

Vadovėlis „Taip“ III dalis, 22-23 psl. 

(savarankiškas darbas). 
Pratybos, 8 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Kaip rasti 

nežinomą dalinį? Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Tema: Ko išmokau? 

Vadovėlis, 38-39 psl. (savarankiškas darbas). 

Pratybos, 74 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Ko išmokau? Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos užduotys). 

 

Tema: Spalvinė raiška. Piešiame gyvūną 

linksmai. 

Elektroninė pamoka. 

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

pDVtUw 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Vadovėlio ir pratybų užduotis pasitikrina su 

tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  
klase.eduka.lt 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

4. Šokis Muzika 

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Linksmų formų treniruotė. 

Elektroninė pamoka. 

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

OcrjnlBA&list=PLNiE-

_zq9s4gPUoqtC5DplbceLL4v2EA& 

index=7 

  Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 
  Tobulina judėjimo įgūdžius. Nufilmuoja 

labiausiai patikusią treniruotę ir vaizdo 

filmą atsiunčia mokytojai per Messenger. 

5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kaip sužinoti, kiek sveriame? 

Svarstyklės, jų panaudojimas. 

Sąvokos: sunku, lengva. 

Vadovėlis, 18-19 psl. (savarankiškas 

darbas). 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas šviečia ir šildo? Natūralūs ir 

dirbtiniai šviesos ir šilumos šaltiniai. 

Vadovėlis, 22-23 psl. (savarankiškas darbas). 

Pratybos, 16-17 psl. (savarankiškas darbas). 

Konsultacinė valanda mokymosi 

pagalbai teikti 

Tema: Teksto supratimas. 

Skaitiniai – Pratybos, 16-17-18 psl. 

(savarankiškas darbas). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kjCzlpDVtUw
https://www.youtube.com/watch?v=kjCzlpDVtUw
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Pratybos, 14-15 psl. (savarankiškas 

darbas). 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. Užduotys: 

Šviesos ir šilumos šaltiniai. Energija. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt ir emapamokos.lt 
Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. Vadovėlio ir pratybų užduotis pasitikrina su 

tėvais. 

Užduotis Ema elektroninėje mokymosi aplinkoje 

tikrina ir vertina mokytoja. 

Tobulina teksto supratimo įgūdžius. 

6. Fizinis ugdymas 

Tema: Linksmų formų treniruotė. 

Elektroninė pamoka. 

 

Neformalus ugdymas - Anglų kalba II grupė 

(1a,b,c,d)  

Tema: Raidė Pp. Skaičiai 13 ir 14. 

Elektroninė pamoka. 

 

Klasės vadovo programa  
Tema: Kodėl tu stengiesi mokytis? 

Knygelė „Aš augu“, 16 ir 17 užduotys. 

 

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

PQ8TfKz10&list=PLNiE-

_zq9s4gPUoqtC5DplbceLL4v2EA& 

index=6 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

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

eY 
Pratybos, 46-47 psl. (savarankiškas mokymasis). 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 
 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

 

Tobulina judėjimo įgūdžius. Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. Išsakyti ir argumentuoti savo nuomonę. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 – 17 d.) 

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 Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.        8a/b klasės – etika 

Tema „Ar tikrai Jis 

prisikėlė?“ 

Vaizdo medžiaga 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

   

Užduotis pateikta 

TAMO.LT ir Office 

365 platformoje 

   

Google Forms    

2.  3b klasė  

Tema „Kaip Dievas 

padeda pasirinkti gėrį?“ 

Vaizdo nuoroda 
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patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT, 

el. paštu 

  

 Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  

3. 4b klasė 

Tema „Prasmingas 

laisvalaikis“ integruota 

tikybos ir etikos 

pamoka 

Zoom aplinkoje. 

3a klasė 

Tema „Kaip Dievas 

padeda pasirinkti gėrį?“ 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 6a/b  klasė – tikyba 

Tema „Gal dekalogas 

jau atgyvena“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT, 

el. paštu 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT, 

el. paštu 

 Kūrybinė užduotis 

pateikta Office 365 

platformoje 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom  

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

 Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

4. 1a klasė 

Tema „Šv. Velykų 

istorija“ 

Lietuvių kalbos ir 

tikybos integruota 

  5a klasė – tikyba 

Tema „Kaip Jėzus 

teikia mums 

gyvenimą?” Vaizdo 

nuoroda patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 
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pamoka Zoom  

aplinkoje 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT, 

el. paštu 

  Užduotis pateikta 

TAMO.LT ir Office 

365 platformoje 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom  

  Google Forms 

5.   7a klasė - Tikyba 

Tema „Su kuo 

bendravo Jėzus ir kaip 

sprendė konfliktus?“ 

SWAY pateiktis 

 

  Užduotys pateiktos 

Office 365 platformoje 

 

  Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

 

6. 6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Gal dekalogas 

jau atgyvena?“ 

Vaizdo medžiaga 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

5b klasė – Tikyba 

Tema „Kaip Jėzus 

teikia mums 

gyvenimą?” Vaizdo 

medžiaga patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

7a klasė – Tikyba 

Tema „Su kuo 

bendravo Jėzus ir kaip 

sprendė konfliktus“.  

SWAY pateiktis 

 

Kūrybinė užduotis 

pateikta Office 365 

platformoje 

Užduotis pateikta 

TAMO.LT ir Office 

365 platformoje 

Užduotys pateiktos 

Office 365 platformoje 

 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

Google Forms Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

 

  6a Klasės valandėlė   
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7. Tema „Vaiko teisė ir 

pareiga – pagarba sau ir 

kitam“  

Pamoka Office 365 

platformoje 

  Užduotis pateikta 

TAMO.LT ir Office 

365 platformoje 

 

  Google Forms  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

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. 

 

 Lietuvių kalba 

Tema: Velykų 

pasakojimas. Integruota 

lietuvių kalbos ir 

tikybos pamoka. 

Zoom platforma. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kur paukščių 

namai? Žodžių, 

atsakančių į klausimą 

kur?, rašyba. 

Įsidėmėtinos rašybos 

žodžio „Žąsis“ rašyba. 

Vadovėlis 48 - 50 psl., 

pratybos 33 - 34 psl., 

Eduka klasė. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ar atpažįstu 

paukščių balsų 

pamėgdžiojimus? 

Vadovėlis 50 - 51 psl., 

pratybos  -  psl., 

Eduka klasė. 

 

 

 

 Tamo dienynas: 

Užduotys per Zoom 

platformą. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje,  

užduotys  

Eduka klasė.  

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 31-

32 psl. 

 

 Mokytoja apibendrina 

temą ir įvertina 

mokinių darbą. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Pokalbis (teksto 

pasakojimas) per Skype 

arba telefonu). 
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Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

 

2. 

 

Lietuvių kalba 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Velykų 

pasakojimas. Integruota 

lietuvių kalbos ir 

tikybos pamoka. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kur paukščių 

namai? Žodžių, 

atsakančių į klausimą 

kur?, rašyba. 

Įsidėmėtinos rašybos 

žodžio „Žąsis“ rašyba. 

Vadovėlis 48 - 50 psl., 

pratybos 33 - 34 psl. 

Lietuvių kalba 

Tema:  

Ar atpažįstu paukščių  

balsų pamėgdžiojimus? 

Vadovėlis 50 - 51 psl.,  

Eduka klasė. 

 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema:  

Kaip rašyti įspėjamąjį 

 diktantą? Vadovėlis 52 

- 53 psl., 

pratybos  - 35 - 36 psl., 

Eduka klasė.  

Zoom platforma. 

 

 Tamo dienynas: 

Užduotys per Zoom 

platformą. 

Tamo dienynas: 

Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 33-34 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

50 – 51 psl., 

Eduka klasė    

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

52 – 53 psl., 

Eduka klasė  

 Mokytoja apibendrina 

temą ir įvertina 

mokinių darbą. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Mokiniai parašo 

diktantą, diktantas 

nufotografuojamas ir 

atsiunčiamas 

mokytojai. Mokytoja 

patikrina ir įvertina. 

3.   Fizinis ugdymas 

Tema: Marsiečiai 

rekomenduoja mankštą. 

 

Matematika 

Tema: Atimtis iki 100. 

Vadovėlis 42 - 43 psl., 

pratybos  - 26 - 27 psl., 

Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Vadovėlis 44 - 45 psl.,  

pratybos - 28 – 29 psl., 

Eduka klasė. 

  Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 26 

– 27 psl. 

Tamo dienynas: 

 Eduka klasė. 

 

  Mokiniai taisyklingai 

atlieka fizinius 

pratimus, tėvai 

nufilmuoja ir atsiunčia 

 Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 
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mokytojai. Mokytoja 

įvertina. 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

4. 

 

 

    Pasaulio pažinimas 

Tema: Kam reikalinga 

saulė?  

Vadovėlis 38 – 39 psl., 

pratybos 35 – 37 psl. 

    Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 35 

– 37 psl. 

    Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

5. 

 

 Matematika 

Tema: Kaip iš 

dviženklio skaičiaus 

atimti vienaženklį 

skaičių? 

Vadovėlis 40 - 41 psl., 

pratybos 24 - 25 psl. 

Eduka klasė. 

Matematika 

Tema: Atimtis iki 100. 

Vadovėlis 42 - 43 psl., 

Eduka klasė. 

 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kada ridename 

margučius? 

Vadovėlis 36 - 37 psl., 

pratybos 33 - 34 psl.  

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Kamuoliuko 

metimas ir gaudymas. 

 

 Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 24 

– 25 psl. 

        Eduka klasė.  

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

Eduka klasė. 

 

Tamo dienynas:  

Pratybų sąsiuvinyje  

29-30 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 
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 Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

užduotis. 

Sąsiuvinyje atliktos 

užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

užduotis. 

Mokiniai su tėveliais ir 

aptaria atliktą darbą. 

Mokiniai atlieka 

nurodytus fizinius 

pratimus. 

6.     Klasės valandėlė 

Mano šeimos šventės. 

Zoom platforma. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – 17 d.) 

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 reguliariai, sudėtingesnės tik stipresnių mokinių. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.  2a klasė 

Tema: Kartojimas. 

5 klasių III gr.  

Tema: būsimasis laikas su 

going to. 

2b klasė 

Tema: Vaizdo pamoka. 

Testas 

6 klasių III gr.  

Tema: Reading 7a. 

 Pakartoti Module 9 žodyno 

ir gramatinę medžiagą, 

pasiruošti testui. 

Kai sakome, kad ruošiamės 

kažką daryti, naudojame 

am/is/are +going to.  

 Ex. 10, 11 p. 85 vadovėlyje. 

Ex. 6 p. 55 pratybose. 

 Padaryti nurodytą pratimą 

internete. 

Atliekame testą, 

nufotografuojame, siunčiame 

į Tamo. 

Susirasti nežinomus 

žodžius vadovėlyje p. 82, 

perskaityti tekstus, 

atsakyti į vadovėlio Ex. 2 

p. 82 klausimus, 

atsakymus atsiųsti į Tamo. 

 Formuojamasis Formuojamasis Ideografinis Sudėtinis pažymys. 

2.  2b klasė 

Tema: Kartojimas. 

8a klasė 

Tema: Testas Module 6. 

2a klasė 

Tema: Vaizdo pamoka. 

Testas 

5 klasės III gr.  

Tema: Must/have to/ 

mustn‘t. 

 Pakartoti Module 9 žodyno 

ir gramatinę medžiagą, 

pasiruošti testui. 

Testą nufotografuoti ir siųsti į 

Tamo iki 04-15 dienos 18.00 

valandos. 

Atliekame testą, 

nufotografuojame, siunčiame 

į Tamo. 

Pratybų p. 55 Ex. 8, 

kartojimo pratimo Ex. 9 

atsakymus atsiųsti į Tamo. 
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 Formuojamasis Pažymys. Ideografinis Pažymys į dienyną. 

4. 3.   3a klasė 

Tema: Summer months. 

Pamoka per Zoom 

platformą. 

4a klasė 

Tema: Module 

13. Celebrate in spring. 

3a klasė 

Tema: Tarimo ir rašymo 

mokymas.  

Pamoka per Zoom platformą. 

6 klasės II gr. 

Tema: Reading 7a. 

 Naujų žodžių įvedimas. 

Teksto klausymas, 

skaitymas ir analizė. 

Pratybų p. 54. 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas p. 6-7. Teksto 

klausymas, skaitymas ir 

analizė. Klausymo užduotis 

pratybų p. 16, pasitikrinimas.   

Mokomės rašyti – 

mėgstamiausias metų laikas. 

Vadovėlio p. 16. Pratybų p, 

55. 

Susirasti nežinomus 

žodžius vadovėlyje p. 82, 

perskaityti tekstus, 

atsakyti į vadovėlio Ex. 2 

p. 82 klausimus, 

atsakymus atsiųsti į Tamo. 

 Ideografinis Formuojamasis Ideografinis Sudėtinis pažymys. 

4.  3b klasė 

Tema: Summer months. 

Pamoka per Zoom 

platformą. 

4b klasė 

Tema: Module 

13. Celebrate in spring. 

3b klasė 

Tema: Tarimo ir rašymo 

mokymas. 

Pamoka per Zoom platformą. 

 

 Naujų žodžių įvedimas. 

Teksto klausymas, 

skaitymas ir analizė. 

Pratybų p. 54. 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas p. 6-7. Teksto 

klausymas, skaitymas ir 

analizė. Klausymo užduotis 

pratybų p. 16, pasitikriname.   

Mokomės rašyti – 

mėgstamiausias metų laikas. 

Vadovėlio p. 16. Pratybų p, 

55. 

 

 Ideografinis. Formuojamasis Ideografinis.  

5.   7a klasė 

Tema: Reported guestions, 

commands, requests. 

4b klasė 

Tema: Tarimo ir rašymo 

mokymas. 

7a klasė 

Tema: 6b gramatikos 

kartojimas 

  Perskaityti prisegtą teorinę 

medžiagą. Atlikti vadovėlio 

Ex. 10 p. 73. E.pratybų 6b, 

Ex. 6, popierinėse p. 47. 

Atlikti nurodytą pratimą 

internete. 

Mokomės rašyti apie 

mėgstamiausią pavasario 

šventę, vadovėlio p. 8. 

Pratybų p. 17, daiktavardžių 

keitimas įvardžiu, atliekame, 

pasitikriname. 

Atliekame pratybų p. 47. 

Parašykite pratybų Ex. 8 

p. 47 trumpus (pvz. 4a, 

5b) atsakymus į Tamo. 

  Sudėtinis pažymys. Ideografinis vertinimas. Sudėtinis pažymys. 

6.  6 klasės III gr.  

Tema: Module 7, 

Experiences. 

Neformalus 1 a, b, c, d 

klasės 

8a klasė 

Tema: Module 7, Challenges. 
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Tema: Raidė M, skaičiai 11-

12. 

 Surandame nežinomus 

žodžius iš viso 81 puslapio 

vadovėlyje. Pagal vadovėlio 

Ex. 1 p. 81 pavyzdį parašote 

į Tamo, kurią iš šitų veiklų 

norėtumėte išbandyti, 

kurios nenorėtumėte ir 

kodėl. 

Įrašas internete.  Pasiklausyti 

nuo 3 min. 40 sek. iki 7 min. 

30 sek., skanduoti, skaičiuoti. 

Padaryti pratybų p. 40-41. 

Raštu išsiversti vadovėlio 

Ex.1, 2 p. 81 žodžius ir Ex. 3 

atsakymus siųsti į Tamo.  

 

 Savarankiškas darbas. Paskaičiuoti tėveliams nuo 1 

iki 12. 

Savarankiškas darbas.  

7.  6 klasių II gr.  

Tema: Module 7, 

Experiences. 

   

 Surandame nežinomus 

žodžius iš viso 81 puslapio 

vadovėlyje. Pagal vadovėlio 

Ex. 1 p. 81 pavyzdį parašote 

į Tamo, kurią iš šitų veiklų 

norėtumėte išbandyti, 

kurios nenorėtumėte ir 

kodėl. 

   

 Savarankiškas darbas.    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 
Klasė: 3a 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

5. Užduotys bus pateiktos EMA, Eduka skaitmeninėje platformoje bei vaizdo (per Messenger), Zoom programos pagalba.  

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
2.   Ste(a)m  

Tema: Atlik bandymą „Kiaušinis be lukšto“. 

Virtuali mokymosi aplinka. 

https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-
hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=3&t=44s 

 Darbas Ste(a)m  sąsiuvinyje – parašyti kaip sekėsi atlikti bandymą. 

Po 1 dienos parašyti išvadą,  kas atsitiko su kiaušiniu.   

 Asmeninis įsivertinimas pateiktoje lentelėje (šviesoforo spalvomis- 

žalia, geltona, raudona). 

2. Lietuvių kalba Matematika 

Tema: Kaip dauginti triženklį skaičių, kai dešimčių arba vienetų yra 

nulis? 

Vaizdo pamoka per platformą Zoom. 

Vadovėlis III d. 18-19 psl., darbas sąsiuvinyje - 1 užduotis. 

Pratybose 10 -11psl. – 7 ir 8 užduotis. 

https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=3&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=3&t=44s
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Eduka klasė - pateiktos užduotys – „Kaip dauginti triženklį skaičių, 

kai dešimčių arba vienetų yra nulis?“ 

 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, Eduka klasė- 

Matematika 

 Pasitikrina užduotis su tėvais. Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

3.    Anglų kalba  

  

  

4. Muzika Lietuvių kalba  
Tema: Kur verta apsilankyti Kaune? 

Vadovėlio psl. 28-29. Patyrinėk senamiesčio planą, rask objektus ir 

paskaityk aprašymus puslapio pabaigoje.  

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos užduotys - Kur verta apsilankyti 

Kaune?) 

 Tamo dienyne: pratybose psl. 17- 1 užduotis. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, Eduka klasė- 

sumanūs. 

 Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

5.   Pasaulio pažinimas Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, Messenger grupę, telefonu. 

Kartojimas: Daiktavardžio atmintinė. Priedas 10 (Mokytojo knyga). 

 Daiktavardžio atmintinė - 10 priedas (Mokytojo knyga)- užduotis 

pateikiama per Messenger grupę. 

 Pasitikrina užduotis su tėvais.  

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, Messenger grupę, telefonu. 

 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika 

Tema: Sprendžiame uždavinius. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas yra Lietuvos kaimynai? 

Skaidrių demonstravimas. 

Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Mankšta- penktadienis“. 

Pateikiama per Messenger 
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Vadovėlis III d. 20 psl., darbas 

sąsiuvinyje - 3 užduotis, 21 psl. - 5 

Pratybose 12-13 psl. – 2 ir 4 užduotis. 

Eduka klasė - matematika – 

Sprendžiame uždavinius. 

https://prezi.com/ukaag_r3aenv/lietuvos-

kaimynai/ 

Vadovėlis 30-31 psl. - teorijos skaitymas.  

 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė- 

Matematika 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Vadovėlis 30-31 psl.   

Pratybose psl. 24-25 - 1,2, 3, 4 užduotys. 

Visa informacija bus teikiama TAMO Lt 

Pasitikrina užduotis su tėvais.  

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui. 

3.  Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Mankšta - 

ketvirtadienis“. Pateikiama per 

Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Šokis 

 

Lietuvių kalba 
Tema: Daiktavardis (užduotys Eduka iš 

užduočių banko - daiktavardis) 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje - daiktavardis 
Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 
 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė - sumanūs 

– daiktavardis. 

 Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  
 Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

4.  Etika  

Tema: Vaistai nuo tinginio ligos. 

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Ar jau moku?  

Vaizdo pamoka per Zoom platformą. 

Vadovėlio psl. 22-23- 6 užduotis. 

Pratybose psl. 14-15- 3,6 užduotis. 

Muzika 

 

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 52-53  1 ir 2 užduotys. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė- sumanūs 

 

Nufotografuoti  2 užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Pasitikrina užduotis su tėvais.   

5.  Lietuvių kalba 

Tema: Kuriuos daiktavardžius 

pradedame rašyti didžiąja raide? 

Anglų kalba 

 

Dailė-technologijos 

Štampavimas- „Pavasariniai obels žiedai“. 

https://prezi.com/ukaag_r3aenv/lietuvos-kaimynai/
https://prezi.com/ukaag_r3aenv/lietuvos-kaimynai/
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Vaizdo pamoka per Zoom platformą. 

Vadovėlio psl. 30-31 

Mokomosios medžiagos pateikimas 

PowerPoint su garso įrašu programoje. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio  psl. 31- 

„Pelėdžiukas su rašikliu“ 

atlikti 2 užduotis sąsiuvinyje. 

 Tamo dienynas: 

Nupiešti A4 formato lape, štampuoti ir 

sukurti obels šaką su žiedais (priemonės – 

guašas, plastikinis butelis, teptukas). 
Pasitikrina užduotis su tėvais.  Nupieštas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

6.  Lietuvių kalba 

Tema: Tema: Kuriuos daiktavardžius 

pradedame rašyti didžiąja raide? 

Pratybose psl. 18-1 užduotis. 

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje (diferencijuotos užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau? 

Vadovėlio psl. 32, 34 - atlikti užduotis į 

sąsiuvinį. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu. Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

(diferencijuotos užduotys). 

Dailė-technologijos 

Štampavimas - „Pavasariniai obels 

žiedai“. 

Mokomosios medžiagos pateikimas 

PowerPoint su garso įrašu programoje. 

Tamo dienyne: pratybose psl. 18- 1 

užduotis.  

Eduka klasė- pateikta užduotis- tema: 

Kuriuos daiktavardžius pradedame 

rašyti didžiąja raide? 

Tamo dienyne: vadovėlio psl. 32, 34- atlikti į 

sąsiuvinį paskutinę užduotį (perskaityk tekstą, 

rask jame gatvių, aikštės, muziejaus, miesto, 

šalies pavadinimus, juos parašyk, paryškintus 

daiktavardžius nurašyk pagal pateiktą pavyzdį) 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė - sumanūs.  

Tamo dienynas: 

Nupiešti A4 formato lape, štampuoti ir 

sukurti obels šaką su žiedais (priemonės – 

guašas, plastikinis butelis, teptukas). 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt  

Nupieštas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

6.   Klasės vadovo programa 

Aptarimas - diskusija.  

„Su kokiomis problemomis susidūriau šią 

savaitę“. 

Pokalbis (atsakymas į klausimus) 

telefonu, Zoom programėlė. 

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

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 

 

 

 

 

6b klasė 

Tema: Stačiakampio 

gretasienio tūris.  

50 – 51 psl. 

YouTube filmas. 

6b klasė 

Tema: Kubo tūris.  

52 – 53 psl.  

YouTube filmas. 

5b klasė 

Tema: Pavaizduokime 

ir suskaičiuokime.  

78 – 79 psl.  

YouTube filmas  

„Galimybių medis“. 

8a klasė 

Tema: Apskritimo 

ilgio formulė.   

96 - 97 psl.  

YouTube filmas. 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne, EMA pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos. 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Ema. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema. 

2. 7a klasė I grupė 

 

 

 

 

6a klasė 

Tema: Stačiakampio 

gretasienio tūris.  

50 – 51 psl. 

Office 365 (vaizdo pamoka). 

YouTube filmas. 

7a klasė I grupė 

Tema: Kampai ir tiesės. 

Pasitikriname. 52 - 53 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Kampai ir 

tiesės. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

6b klasė 

Tema: Skaičių 0, 1, 2, 

..., 10 kubų lentelė. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne, EMA pratybos. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne,  

EMA pratybos. 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Ema. 

Savęs įsivertinimas Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema. 

3. 6a klasė 

 

 

 

5a klasė 

Tema: Surašykime ir 

suskaičiuokime.  

76 – 77 psl. 

Office 365 (vaizdo pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Kampai ir tiesės. 

Pasitikriname.  

52 - 53 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

7a klasė I grupė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Kampai ir 

tiesės. 

5a klasė 

Tema: 

Apibendrinimas. 

 80 – 81 psl. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne. 

 

 

 Savęs įsivertinimas. Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

Savęs įsivertinimas 

4. 5b klasė 

 

 

 

 

5b klasė 

Tema: Surašykime ir 

suskaičiuokime.  

76 – 77 psl. 

Office 365 (vaizdo pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Talpa.  

54 - 55 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

YouTube filmas. 

7a klasė I grupė 

Tema: Kartojame. 

 55 psl. 

 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

 

 

 

 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema. 

Savęs įsivertinimas. 

5. 8a klasė 

 

. 

 6a klasė 

Tema: Kubo tūris.  

52 – 53 psl.  

YouTube filmas. 

 

5a klasė 

Tema: Pavaizduokime 

ir suskaičiuokime.  

78 – 79 psl.  

YouTube filmas  

„Galimybių medis“. 

5b klasė 

Tema: 

Apibendrinimas.  

80 – 81 psl. Office 

365 (vaizdo pamoka). 
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 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne. 

 

 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas. 

6. 7a klasė II grupė 

 

 

7a klasė II grupė 

Tema: Lygiagrečios tiesės. 

Office 365 (vaizdo pamoka). 

8a klasė 

Tema: Perimetrai.  

94 - 95 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

YouTube filmas. 

6b klasė 

Tema: Talpa.  

54 – 55 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

YouTube filmas. 

Klasės valandėlė 

Tema „Etiško elgesio 

taisyklės ir 

atsakomybė mokantis 

nuotoliniu būdu“. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne, EMA pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

 

 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 

 

7.  8a klasė 

Tema: Trapecijos aukštinės. 

92 - 93 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

 Konsultacinė pamoka  

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne, EMA pratybos. 

  

 

 

 

 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Ema 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: TOMAS ASAKAVIČIUS 
Dalykas: Muzika   

1. Mokytojo parengtos užduotis Microsoft Word formate, skenuota medžiaga ir užduotis, konsultuotis mokiniai galės per Office 365, Tamo 

dienyno pagalba, elektroniniu paštu taip pat telefonu. 

2. Užduotys bus pateiktos Eduka klasėje, platformoje Office 365 ir TAMO dienyne.  

3. 1-4 klasių mokiniai į mėnesį yra vertinami trimis įvertinimais, 5-8 klasių mokiniai į mėnesį yra vertinami dviem įvertinimais. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 

 

 

2a klasė 

 

1d klasė 

 Pamokos tema: 

„Sportuoju linksmai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Gavėnia“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

4b klasė 

Pamokos tema:  

„Pavasario nuotaikos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Sportuoju linksmai“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

 TAMO žurnalas, 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

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 

2. 

 

 

3b klasė 

 

1c klasė 

 Pamokos tema: 

„Sportuoju linksmai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Sportuoju linksmai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

4a klasė 

Pamokos tema:  

„Pavasario nuotaikos“. 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzika linksmai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

 TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 
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 Facebook 

 

Facebook.   

 Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

3. 

 

 

4b klasė 

 

2b klasė 

Pamokos tema: 

„Tėvelių muzika“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

5a klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai. 

Latvija“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

Užduotys lapuose. 

2b klasė  

Pamokos tema: 

„Tėvelių muzika“. 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzika linksmai“ 

Mokytojo parengtos 

užduotys. 

 TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

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 

4. 

 

 

 

 

3a klasė 

 

4a klasė 

Pamokos tema:  

„Pavasario nuotaikos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Sportuoju linksmai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

2a klasė 

Pamokos tema: 

„Tėvelių muzika“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

6b klasė 

Pamokos tema: 

„Elektriniai klavišiniai 

instrumentai“. 

Skenuota medžiaga. 

Užduotys lapuose. 

VAIZDO PAMOKA 

. TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

TAMO žurnalas 

Microsoft Office 365 

 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 

 

5b klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai. 

Latvija“. 

Skenuota medžiaga. 

1c klasė 

Pamokos tema: 

„Sportuoju linksmai“ 

(muzikos klausymas). 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Sportuoju linksmai“ 

(muzikos klausymas). 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Sportuoju linksmai“ 

(muzikos klausymas). 
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Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

Užduotys lapuose. 

VAIZDO PAMOKA 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas. 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

 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: „Štai ir 

sulaukėm šventų 

Velykų. Velykavimai ir 

lalavimai“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

8b klasė 

Pamokos tema: „Štai ir 

sulaukėm šventų 

Velykų. Velykavimai ir 

lalavimai“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „Saulės 

zuikutis dainos  

mokymasis“. 

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

 

 

 Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

 

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „Ne 

paskutinį“ kartą 

susitikom dainos 

mokymasis. 

  

  TAMO žurnalas.   

  Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: Vilma Plutienė 
Klasė: Informatika/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.  8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir spausdinimas. 

Struktūriniai sąrašai, jų 

rikiavimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

  6ab klasės II gr. 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai. 

Mokiniai apibūdina 

pateikčių rengyklės 

paskirtį. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

  Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 
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informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365 ir Microsoft 

Teams platformoje. 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

ir  Microsoft Teams 

platformoje. 

 Darbus atsiųsti į Office365 

arba galite įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

  Pateiktis atsiųs į 

Office365 paštą 

2.  8b klasė – matematika 

Tema: Santykis, 

proporcingoji dalyba, 

procentų uždavinių 

sprendimas sudarant 

proporciją.    

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

   

 Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 ir 

Microsoft Teams 

platformoje. 

   

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

   

3.  1c klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis 

turinys. 

 1d klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis 

turinys. 

6ab klasės I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 
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Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Bitė: kartojimas. 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi 

erdvėse. 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Bitė: kartojimas. 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi 

erdvėse. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai. 

Mokiniai apibūdina 

pateikčių rengyklės 

paskirtį. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje.. 

 Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org 

mokymosi aplinkose. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT ir CODE.ORG 

 Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org 

mokymosi aplinkose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT 

ir  CODE.ORG 

Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

ir  Microsoft Teams 

platformoje. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

Pateiktis atsiųs į 

Office365 paštą 

4.   8b – matematika 

Tema. Atstumai, 

trikampio aukštinė ir 

kitos trikampio savybės. 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – 

skaitmeninė mokymosi 

erdvė. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

1a klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis 

turinys 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

 Bitė: kartojimas 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

5b klasė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas. 

Mokiniai skiria 

klaviatūros lygius, 

nusako jų paskirtį. 

Mokosi formatuoti 

simbolius (tekstą), 
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skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi 

erdvėse. 

lygiuoti pastraipas, 

atitraukti pirmąją 

pastraipos eilutę. 

Nustatyti teksto kalbą ir 

naudotis rašybos 

tikrinimo priemones. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

  Užduotys paskirtos 

EMA pratybose ir 

Eduka klasės – 

skaitmeninėje 

mokymosi erdvėje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 ir 

Microsoft Teams 

platformoje. 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org 

mokymosi aplinkose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT 

ir CODE.ORG 

Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 

ir Microsoft Teams 

platformoje. 

  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

Eduka klasės – 

skaitmeninėje 

mokymosi erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

Darbus atsiųsti į 

Office365 arba galite 

įkelti į Microsoft Teams 

platformą. 

5.  7a klasė II gr. 

IT 

Tema: Kūrybinis darbas 

„STEAM logotipas“. 

STEAM logotipą galima 

sukurti bet kuria Jums 

1b klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis 

turinys. 

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

8b klasė - matematika 

Tema. Lygiagretainio ir 

trapecijos aukštinės. 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 
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priimtina grafinio dizaino 

programėle. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

Bitė: kartojimas 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo 

platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

ir Code.org mokymosi 

erdvėse. 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

 Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365 ir Microsoft 

Teams platformoje. 

Užduotys paskirtos 

Eduka klasės ir 

Code.org mokymosi 

aplinkose. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT 

ir CODE.ORG 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose ir Eduka klasės 

– skaitmeninėje 

mokymosi erdvėje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365 ir Microsoft 

Teams platformoje. 

 

 Kūrybinius darbus atsiųs į 

Office365 paštą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

Eduka klasės – 

skaitmeninėje mokymosi 

erdvėje. 

 

6. . Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 2 gr. 

Pagrindiniai programavimo 

principai, taisyklės, 

pavyzdžiai. 

 

5a klasė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas. 

Mokiniai skiria 

klaviatūros lygius, 

nusako jų paskirtį. 

Mokosi formatuoti 

simbolius (tekstą), 

2b klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Bitė: klaidų 

ieškojimas 

8b klasės valandėlė 

Tema: „Suvokti, būti ir 

mokytis. Kaip gyventi 

karantino sąlygomis?“. 

Kaip praėjo dvi 

mokymosi nuotoliniu 

būdu savaitės?“ 

Bendravimas vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  
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lygiuoti pastraipas, 

atitraukti pirmąją 

pastraipos eilutę. 

Nustatyti teksto kalbą ir 

naudotis rašybos 

tikrinimo priemones. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo 

platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi 

erdvėse.. 

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje.  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 ir 

Microsoft Teams 

platformoje. 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org 

mokymosi aplinkose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT 

ir CODE.ORG 

Bendravimas vyks 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Visa informacija bus 

teikiama TAMO.LT, 

Office365 ir Microsoft 

Teams platformoje. 

 Formuojamasis vertinimas Darbus atsiųsti į 

Office365 arba galite 

įkelti į Microsoft Teams 

platformą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

 

7.  Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 3 gr. 

Pagrindiniai programavimo 

principai, taisyklės, 

pavyzdžiai. 

 Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 4 gr. 

Pagrindiniai 

programavimo principai, 

taisyklės, pavyzdžiai. 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 

 Formuojamasis vertinimas  Formuojamasis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

Mokytojas: VILMA VILTĖ ŠIVICKIENĖ 
Klasė: 1b 

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

galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.   Pasaulio pažinimas 

(integracija su matematika).  

TEMA: 

„Kaip keičiasi diena ir 

naktis“. 

„Kalendorius“ (kartojimas). 

Vad. pusl. 48--51. Pratybos. 

Pateiktis „Diena keičia naktį“. 

 

 

Matematika 

TEMA: 

Kartojimas 

„Kaip smulkinti pinigus“, 

vadovėlio psl. 32-33. 

Darbas pratybose, psl. 16-17. 

Papildomos užduotys į 

sąsiuvinį (prisegtame 

aplanke).  

 

 

 

STEAM. 

 (integracija su 

matematika). 

TEMA: 

„Gaminu kalendorių“. 

Asmeninis mokytojos garso 

įrašas. 

Pateiktis su darbo eigos 

instrukcija pateikta 

bendroje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Kaip sudėti vienženklį ir 

dviženklius skaičius?“ 

Mokytojos garso įrašas. 

Vadovėlio pusl.36-37. 

Pratybos pusl. 20-21. 

Užduotys Eduka 

skaitmeniniame vadovėlyje. 

 

*Papildoma užduotis. 

Aplankas su užduočių lapu 

„Pasitikrinu“. 

 

 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Messenger grupė, Tamo 

dienynas. 

Eduka, Tamo, bendra grupė 
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 Atlikę užduotis mokiniai 

atliks asmeninį įsivertinimą 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Nufotografuoti užduočių lapą 

ir atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Nufotografuoti pagamintą 

malūnėlį ir atsiųsti el. 

paštu: 

vilmosviltesklase@gmail. 

com 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Eduka 

sistemoje. 

Užduočių lapo 

fotografavimas ir siuntimas. 

2.   Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Ką sužinojau apie pavasarį - 

PRISIMENU“. 

Kalbu pilnais sakiniais. Rišlų 

tekstą moku pasakoti savais 

žodžiais, žiūriu į paveikslėlius 

– vad. pusl.41. 

Pratybos pusl. 25-26. 

„Mokausi raštu užrašyti, kas 

ką veikia“. 

Pratybų 26 pusl. 3 užd. 

atlieku  ir sąsiuvinyje. 

*Papildoma užd. Selemono 

Paltanavičiaus tekstas. 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Ką sužinojau apie 

pavasarį?“ 

Mokausi pasakoti tekstą. 

Raštu atsakau į klausimus. 

Pratybų pusl. 25. 

Užduotys Ema pratybose. 

*Papildomos užduotys 

prieduose, pateiktame faile. 

 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Užklasinis (namų) 

skaitymas“ 

Skaitau savarankiškai. 

*Papildoma užduotis. 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu. 

 

Mokytojos asmeninis garso 

įrašas. 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

 Ema pratybos, Tamo 

dienynas, bendra grupė. 

Eduka, Tamo, bendra grupė. 

 

 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Mokytojos EMA pratybų 

vertinimas. 

Atsiskaitymui pageidaujama 

atsiųsti vaiko balso ar 

trumpą vaizdo įrašą su 

pasakojimu (pagal tam tikrą 

instrukciją). 

Užduočių lapo 

fotografavimas ir siuntimas. 
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Papildomų užd. 

Vertinimas. Užduotis 

reikalinga atsiųsti el. paštu. 

vilmosviltesklase@gmail. 

com 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ 

3.   Lietuvių kalba 

TEMA: 

Ką žmonės veikia pavasarį? 

Vadovėlis, pusl.42-43. 

Moku papasakoti rišliais 

sakinukais. 

Atlieku užduotis pratybose. 

Pratybos pusl. 29-30. 

 

Užduotis Edukoje. 

 

 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Klausimas – kur ? 

Klausausi mokytojos garso 

įrašo. 

„Kas pavasarį vyksta 

pelkėje?“. 

Vadovėlio pusl.44. 

Vadovėlio pusl. 45 

- mokausi tekstą raiškiai 

skaityti. 

Pratybos pusl. 29-30 

 

Matematika 

TEMA: 

Pinigų skaičiavimas. 

 „Aš jau moku ir pasitikrinu 

žinias“ 

Vadovėlio pusl. 34-35 

Pratybos pusl. 18-19. 

 

*Užduotys atsikaitymui - 

užduočių lape „Skaičiuoju 

pinigus“. 

*Papildoma užduotis EMA 

pratybose. 

Fizinis ugdymas 

(integracija su lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„Mankštinuosi linksmai – 

raidžių mankšta“ 

 

Vaizdo pamoka. 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne.- 

EMOJE. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne 

 Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Ema pratybų tikrinimas. 

Pateiktų užduočių 

tikrinimas. 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fizinis ugdymas 

Integracija su anglų kalba 

TEMA: 

„Mankštinuosi ir skaičiuoju 

angliškai“ 

Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu). 

TEMA: 

„Saulės ratas“.  

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Ką supratau perskaitęs 

tekstą“. 

Mokausi sklandžiai pasakoti. 

Vadovėlio pusl. 46-47. 
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Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

Saulės rato – mandalos 

kūrimas. 

Instrukcijos priedai kaip, iš 

ko pagaminti saulės ratą 

bus demonstruojami 

pateiktyje. 

Pateiktis patalpinta 

Messenger grupėje, 

informacija – Tamo 

dienyne 

 

46 pusl. - į klausimus 

atsakau žodžiu. 

Užduotis pratybose pusl.31-

32 

 

Trumpas atsiskaitymas. 

EMA (skaitmeninėse) 

pratybose. 

*Papildoma užduotis. 

Aplankas su užduočių lapu. 

  Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne taip pat 

detali instrukcija mokytojos 

garso įraše. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, skaitmeninėse 

EMA pratybose 

  Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Atlikto darbo foto 

nuotrauką atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail. 

com 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas. 

Užduočių lapo 

fotografavimas. 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje.“ 

5.  Matematika 

TEMA: 

Mokausi skaičiuoti pinigus. 

„Kaip stambinti pinigus“ 

susipažįstu su teorine 

medžiaga vadovėlyje.  Pusl. 

30-31. 

Atlieku užduotis pratybose. 

Užduotys pratybose pusl. 14-

15. 

 Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu). 

 „Saulės ratas“.  

Saulės rato – mandalos 

kūrimas. 

Instrukcijos priedai kaip, iš 

ko pagaminti saulės ratą  

bus demonstruojami 

pateiktyje. 
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*Papildomas lapas su 

užduotimis. 

Skaitmeninės EMA užduotys. 

Pateiktis patalpinta 

Messenger grupėje, 

informacija – Tamo 

dienyne. 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, EMA skaitmeninės 

užduotys. 

 Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne taip pat 

detali instrukcija mokytojos 

garso įraše. 

 

 Aptarimas su tėveliais.  

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Mokytojos EMA užduočių 

vertinimas. 

*Papildomo užduočių lapo 

siuntimas mokytojai. 

 Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Atlikto darbo foto 

nuotrauką atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail. 

com 

 

6. Neformalus ugdymas - 

Fizinis aktyvumas ir sveika 

gyvensena. 

. 

 Neformalus ugdymas- 

Kūrybinės dirbtuvės. 

TEMA: 

„Gaminu pinigus“. 

Simuliacinis žaidimas -

„Parduotuvė“. 

 Klasės valandėlė 

TEMA: 

Augu sveikas – sveikos 

mitybos pamokėlė.  

„Stiprinu savo sveikatą ?“ 

Mokytojos asmeninis vaizdo 

įrašas. 

Užduočių lapas „Ką 

sužinojau?“ 

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. 

 Vertinimas. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

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

1. Darbas vyks su EMA, Eduka programomis, PowerPoint priemone, vadovėliu ir pratybomis,  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. 

 

 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus  

Tema: 

„Kodėl kinta metų laikai?“ 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

 

 

 

 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 202, 203 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 3, 4,5 kl. iš 

203 psl. 

3. Atlikti užduotis iš 

pratybų 28 psl. 

https://prezi.com/m78qgew

o6dls/kodel-kinta-metu-

laikai/ 

 

   Atlikta užduotis 

atsiunčiama el.paštu. 

 

https://prezi.com/m78qgewo6dls/kodel-kinta-metu-laikai/
https://prezi.com/m78qgewo6dls/kodel-kinta-metu-laikai/
https://prezi.com/m78qgewo6dls/kodel-kinta-metu-laikai/
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EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

2 

 

  5a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Žemė –milžiniškas 

magnetas. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

6b klasė - Gamta ir 

žmogus 

Tema: Kodėl saulė teka ir 

leidžiasi. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

  Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti162, 163 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

24 psl. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 200, 201 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 4 klausimus iš 

201 psl. 

3. Atlikti užduotis iš 

pratybų 27 psl. 

https://prezi.com/hkd8kbew

nko9/kodel-saule-teka-ir-

leidziasi/ 

 

  Atlikta užduotis atsiųsti el. 

paštu. 

 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

 

3  6a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Kodėl saulė teka ir leidžiasi. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

5b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Žemė –milžiniškas 

magnetas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

8b klasė – Chemija 

Tema: 

Deguonis- gyvybiškai 

svarbus cheminis 

elementas. 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 200, 201 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 4 klausimus iš 201 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 27 psl. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 162, 163 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

24 psl. 

1. Skaityti 118, 119 psl. 

2. Atsakyti į 3 kl. iš 119 

psl. 

https://prezi.com/ctpc7s8ih

c59/deguonis-gyvybiskai-

 

https://prezi.com/hkd8kbewnko9/kodel-saule-teka-ir-leidziasi/
https://prezi.com/hkd8kbewnko9/kodel-saule-teka-ir-leidziasi/
https://prezi.com/hkd8kbewnko9/kodel-saule-teka-ir-leidziasi/
https://prezi.com/ctpc7s8ihc59/deguonis-gyvybiskai-svarbus-cheminis-elementas/
https://prezi.com/ctpc7s8ihc59/deguonis-gyvybiskai-svarbus-cheminis-elementas/
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https://prezi.com/hkd8kbewnko9/ko

del-saule-teka-ir-leidziasi/ 

 

svarbus-cheminis-

elementas/ 

 Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

 

4.  8b klasė - Biologija  

Tema: Kuo ypatinga paauglystė. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

7a klasė 2 gr. -Biologija 

Tema:  

Gyvenimas populiacijoje. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

8a klasė - Chemija  

Tema: 

Deguonis- gyvybiškai 

svarbus cheminis 

elementas. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 

 Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 120-123 psl. iš vadovėlio 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. 

https://prezi.com/tu6xcpevl_2g/lyti

nis-brendimas-paauglyste/ 

 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 60, 61 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 61 

psl. 

https://prezi.com/-

4riewc5mlyr/populiacija/ 

1.Skaityti 118,119 psl. 

2.Atsakyti į  3kl. iš 119 psl. 

https://prezi.com/ctpc7s8ih

c59/deguonis-gyvybiskai-

svarbus-cheminis-

elementas/ 

 

 Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

 

5.  8a klasė - Biologija  

Tema: Kuo ypatinga paauglystė. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

7a klasė 1gr. -Biologija 

Tema: 

Gyvenimas populiacijoje. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

7a klasė 2gr. - Biologija 

Tema: 

Kova dėl būvio tarp rūšių. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

 

 Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 120-123 psl. iš vadovėlio 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. 

https://prezi.com/tu6xcpevl_2g/lyti

nis-brendimas-paauglyste/ 

  

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 60, 61 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 61 

psl. 

https://prezi.com/-

4riewc5mlyr/populiacija/ 

1. Skaityti 62, 63 psl.  

2. Atsakyti į 1, 2 ,3 

klausimus. 

https://prezi.com/srpjkn1fbs

3_/tarprusiniai-santykiai/ 

 

https://prezi.com/hkd8kbewnko9/kodel-saule-teka-ir-leidziasi/
https://prezi.com/hkd8kbewnko9/kodel-saule-teka-ir-leidziasi/
https://prezi.com/ctpc7s8ihc59/deguonis-gyvybiskai-svarbus-cheminis-elementas/
https://prezi.com/ctpc7s8ihc59/deguonis-gyvybiskai-svarbus-cheminis-elementas/
https://prezi.com/tu6xcpevl_2g/lytinis-brendimas-paauglyste/
https://prezi.com/tu6xcpevl_2g/lytinis-brendimas-paauglyste/
https://prezi.com/-4riewc5mlyr/populiacija/
https://prezi.com/-4riewc5mlyr/populiacija/
https://prezi.com/ctpc7s8ihc59/deguonis-gyvybiskai-svarbus-cheminis-elementas/
https://prezi.com/ctpc7s8ihc59/deguonis-gyvybiskai-svarbus-cheminis-elementas/
https://prezi.com/ctpc7s8ihc59/deguonis-gyvybiskai-svarbus-cheminis-elementas/
https://prezi.com/ctpc7s8ihc59/deguonis-gyvybiskai-svarbus-cheminis-elementas/
https://prezi.com/tu6xcpevl_2g/lytinis-brendimas-paauglyste/
https://prezi.com/tu6xcpevl_2g/lytinis-brendimas-paauglyste/
https://prezi.com/-4riewc5mlyr/populiacija/
https://prezi.com/-4riewc5mlyr/populiacija/
https://prezi.com/srpjkn1fbs3_/tarprusiniai-santykiai/
https://prezi.com/srpjkn1fbs3_/tarprusiniai-santykiai/
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 Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

 

 

 

6. 

 

 Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

 7 klasė 1gr - Biologija 

Tema: 

Kova dėl būvio tarp rūšių. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

Klasės valandėlė. 

Asinchroniniu būdu 

 Kiaušinis ant vandens 

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

=ogLDEEsqp2c 

 1. Skaityti 62, 63 psl.  

2. Atsakyti į 1, 2 ,3 

klausimus. 

https://prezi.com/srpjkn1fbs

3_/tarprusiniai-santykiai/ 

 

Filmo apie patyčias 

peržiūra 

TU prieš MANE 

https://www.youtube.com

/watch?v=KdDP10GZOlc 

   Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c
https://prezi.com/srpjkn1fbs3_/tarprusiniai-santykiai/
https://prezi.com/srpjkn1fbs3_/tarprusiniai-santykiai/
https://www.youtube.com/watch?v=KdDP10GZOlc
https://www.youtube.com/watch?v=KdDP10GZOlc
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.) 

       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  

Tema: Kaip elgtis susidūrus su 

neteisybe ir klasta? 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

5 b klasė - kalba 

Tema: Daiktavardžio 

gramatiniai požymiai. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

   1. Skaityti psl.78-80 

2. Atlikti psl. 79- B -2,  C – 3, ir 

psl. 80 – B – 2,   C – lentelę 

užpildyti (galima ir ne lentelėje) 

1. Susipažinti su medžiaga psl. 

48 – 51 

2. Atlikti užduotis psl. 51 – 3, 

4 

 

   Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

2.  5 b klasė - literatūra 

Tema: Pristatymas 

perskaitytos knygos. 

 5b klasė - literatūra 

Tema: Tiesa vaiko lūpomis. 

8b klasė - kalba 

Tema: Tikslinamosios 

aplinkybės, jų skyryba. 
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Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu. 

H. K. Andersenas  „Nauji 

karaliaus drabužiai“. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

 Aprašo perskaitytą 

knygą pagal planelį. 

 1. Perskaityti psl. 48 – 50, 

2. Atlikti užduotis psl. 51 – 1, 2 

1.Skaityti psl. 49 

2. Atlikti psl. 50 – 72 pratimą 

 Vertinama pažymiu už 

ilgalaikės užduoties 

atlikimą. 

 Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną. 

3.  8a klasė - literatūra 

Tema: 4. Kaip elgtis 

susidūrus su neteisybe 

ir klasta? 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu. 

  8a klasė - literatūra 

Tema: Tikslinamosios 

aplinkybės, jų skyryba. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 1. Skaityti psl. 76 - 78 

2. Atlikti psl.77 A – 

3,4, 

B – 2, 3, 5  užduotis 

  1.Skaityti psl. 49 

2. Atlikti psl. 50 – 72 pratimą 

 Kaupiamasis 

vertinimas 

  Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

4.  8a klasė – kalba 

Tema: Aplinkybių 

rūšys, raiška, 

vartojimas. Būdo ir 

kiekybės aplinkybės. 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu. 

 8b klasė -  literatūra  

Tema: Kaip elgtis susidūrus su 

neteisybe ir klasta? 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

 1 Perskaityti psl. 46- 47, 

2.Atlikti pratimus 62, 

64 – 1,2,3 (išrašyti, 

nurodyti, kuo 

išreikštos) 

 1. Skaityti psl.78-80 

2 Atlikti psl. 79- B -2,  C – 3, ir 

psl. 80 – B – 2,   C – lentelę 

užpildyti (galima ir ne lentelėje) 
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 Mokiniai atlikę 

užduotis rezultatus 

atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

 Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

 

5.  8b klasė - literatūra  

Tema: Kaip elgtis 

susidūrus su neteisybe 

ir klasta? 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

   

 1. Skaityti psl. 76 - 78 

2. Atlikti psl.77 A – 

3,4, 

B – 2, 3, 5  užduotis 

   

 Kaupiamasis 

vertinimas 

   

6.  8b klasė - kalba 

Tema: Aplinkybių 

rūšys, raiška, 

vartojimas. Būdo ir 

kiekybės aplinkybės. 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu 

   

 1. Perskaityti psl. 46- 

47 

2. Atlikti prat. 62, 64 – 

1,2,3 (išrašyti, 

nurodyti, kuo 

išreikštos). 

   

 Mokiniai atlikę 

užduotis rezultatus 

atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

   

7.    Konsultacija  

Tema: Raštingumo pratybos. 
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Užduotys atliekamos  

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/- pamoka 

vyks asinchroniniu būdu 

     

   Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


