
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d.- balandžio 24 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 20 d.- balandžio 24 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: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

   

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
   

 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 28  

   

2.        1d klasė  

TEMA: 

5b klasė 

TEMA: 

3a klasė 

TEMA: 

4a klasė 

TEMA: 
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Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 
 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 28  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 29 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 30  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 05 08 
3.  1a klasė 

TEMA: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

2b klasė 

TEMA: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

6b klasė 

TEMA: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

4b klasė 

TEMA: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 
 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 28  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 29 

Vertinimas. Atsakymai 

į pateiktus klausimus ir  

trumpa filmo refleksija 

Word dokumente. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 05 08  
4.  1b klasė 

TEMA: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

2a klasė 

TEMA: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

3a klasė 

TEMA: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

1c klasė 

TEMA: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 
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atsakys į pateiktus 

klausimus. 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 
 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 28  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 29 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 30 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu 

atsakymai į klausimus. 

2020 05 01 
5.   PUG  

Youtube šokio su 

muzika nuorodos 

pateikimas 

6a klasė 

TEMA: 

Vaizdo filmo peržiūra. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą filmą ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

 

 

 
 Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 

  Aptarimas su tėveliais. Vertinimas. Atsakymai 

į pateiktus klausimus ir 

trumpa filmo refleksija 

Word dokumente.  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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 ,,Šešėliai ir 

pusšešėliai“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

Tema ,,Susisiekiantieji 

indai“.  

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office 365 

  Testinė užduotis 

,,Šešėliai ir pusšešėliai“ 

Office 365. 

Kaupiamasis balas 

 Testas ,,Susiekiantieji 

indai“ 

Office 365. 

Kaupiamasis balas 

5.   8a klasė 

Tema ,,Skysčių stulpelio 

slėgis“  

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

 8b klasė 

Tema ,,Susisiekiantieji 

indai“  

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

  Office 365  Office365 

  Testinė užduotis 

,,Skysčių slėgis“ 

Office365. 

Kaupiamasis balas 

 Testas  

,,Susisiekiantieji 

indais“ 

Office 365. 

Kaupiamasis balas 

6.   7a (2) klasė 

Tema ,,Šešėliai ir 

pusšešėliai“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

13.00 val. 

  

  Office365   
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  Testinė užduotis 

 ,,Šešėliai ir pusšešėliai“ 

Office365. 

Kaupiamasis balas 

  

7.   8b klasė 

Tema ,,Skysčių stulpelio 

slėgis“.  

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

  

  Office365   

  Testinė užduotis 

„Skysčių slėgis“ 

Office365. 

Kaupiamasis balas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. ,,Kaip saugoti ir tausoti 

gamtą“. 

Vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

,,Šiukšlių rūšiavimas“. 

Vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

„Vaiko emocijos“. 

Nuotrauka patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Vaizdo medžiagos 

,,Kaip taisyklingai 

pasodinti medelį„ 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 ,,Kaip namų sąlygomis 

pasigaminti modeliną“. 

Nuorodos patalpintos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Užduotys pateikiamos  

„Opa-pa“  pratybose  

Užduotys pateikiamos  

„Opa-pa“  pratybose  

 

Užduotys pateikiamos 

pratybose  

Užduotys pateikiamos 

pratybose  

Pateikta matematinė 

užduotis Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Grįžtamasis ryšys 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

2. Lietuvių kalbos 

užduotėlės. 

Draudžiamųjų ženklų 

atpažinimas. 

 Linksmas žaidimas. 

Nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje . 

Iliustruota pasaka 

,,Sielų medis“. 

 Nuoroda 
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Nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje  

Medžiaga patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje . 

Rankos lavinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Matematinė užduotis 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Lietuvių kalbos 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Matematinė užduotis 

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 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

3. „Skaičių žaidimo“ 

aprašas 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Linksma mankštelė su 

marsiečiais. nuoroda 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Interaktyvus žaidimas 

„Žaidžiu ir 

mankštinuosi“ 

patalpinamas 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Skiemenų jungimo 

užduotis. patalpinamas 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – 24 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. 

 

 

 

7a klasė 

Tema: Grammar 

practice. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2a klasė  

Tema: Revising grammar 

and vocabulary of unit 9. 

Vaizdo pamoka ZOOM. 

5a/b klasė 

Tema: Grammar bank 6. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

2b klasė 

Tema: Test Nr. 9 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

6a/b klasė 

Tema: Grammar bank 6. 

Grammar practice. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.  

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje. 

2. 

 

 

4a klasė 

Tema:  

Unit 13. Spring 

holidays. Introducing 

new vocabulary. 

Reading. 

2b klasė 

Tema Revising grammar 

and vocabulary of unit 9 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

 

8b klasė 

Tema: Module 6. 

Introduction. Introducing 

new vocabulary. 

 Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 

2a klasė 

Tema: Test nr.9 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

5a/b klasė 

Tema: Tema: new 

vocabulary: clothes. 

Everyday English: buying 

clothes. 

Vaizdo pamoka Office 365 

TEAMS. 
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Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

  

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

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 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir įsivertinimas  

 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 

3. 8b klasė 

Tema: Test correction. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3a klasė 

Tema: Test. Revising unit 

14. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

4a klasė 

Tema: Future simple 

tense (būsimasis laikas) 

Vaizdo pamoka ZOOM 

3b klasė 

Tema: Test: present 

continuous. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

Visa informacija apie 

testą bus teikiama  

Office 365 TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

Vertinama pagal 

surinktų balų lentelę. 

Office 365 TEAMS 

pažymiu. 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas 

 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir įsivertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

 

4. 

 

 

6a/b klasė 

Tema: : Conditionals 

(types 0,1,2) 

Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

3b klasė 

Tema. Revising unit 14. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

4b klasė 

Tema: Future simple 

tense (būsimasis laikas). 

Vaizdo pamoka ZOOM 

. 

3b klasė 

Tema: Test: 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. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas  

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir įsivertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

 

5. 5a/b klasė  7a klasė 

Tema: Grammar bank 6. 

4b klasė 7a klasė 
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Tema: Grammar 

practice. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Reported statements. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

.  

Tema: Grammar practice. 

Future simple.  

Hilfen.com 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

Tema: new vocabulary: 

computers. Reading skills. 

Everyday English: giving 

instructions. Vaizdo 

pamoka  

Office 365 TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir įsivertinimas  

Hilfen.com 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir įsivertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

6.  6a/b klasės 

Tema: Grammar Practice. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 

 8b klasė 

Tema: Vocabulary practice. 

Vocabulary 6a. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

5a klasės valandėlė 

Tema: savarankiškas 

darbas ir veiklų 

planavimas. 

Užsiėmimas vyks 

asinchroniniu būdu. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 – balandžio 24 d. 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 – Testas 

(veiksmažodžių 

rašyba). 

Testavimas vyks EMA 

aplinkoje. 

6a klasė 

Tema - Veiksmažodžio 

nuosakos ir laikai. 

Psl. vadovėlyje 84-86; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

Tema - Veiksmažodžio 

nuosakos ir laikai. 

 Psl. vadovėlyje 84-86; 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

EDUKA aplinkoje. 

5a klasė 

Tema –  Daiktavardžio 

reikšmė. Bendriniai ir 

tikriniai daiktavardžiai. 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

Psl. vadovėlyje 42-46; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

EDUKA aplinkoje. 

5a klasė 

 Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis  + sąsiuvinis. 

Konsultacijos, 

užduočių 

apibendrinimas, klaidų 

analizė. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka 

Office 365. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 
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Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, užduotys 

vertinamos 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis vertinimas 

2.  7a klasė 

Tema – Įvardžiuotiniai 

dalyviai, jų rašyba. 

Psl. vadovėlyje 36-37. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

 

 

6b klasė 

Tema - Veiksmažodžio 

nuosakos ir laikai. 

Psl. vadovėlyje 84-86; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Dalyvių 

mokymosi žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EDUKA  skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

7a klasė  

Tema – Testas (dalyvių 

gramatiniai požymiai ir 

rašybos ypatumai). 

Testavimas  vyks  

 EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

6b klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

asmenavimas. Psl. 

vadovėlyje 88-90; 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ir 

EDUKA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Užduočių aptarimas, 

naujos medžiagos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Užduočių  vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

3.  7a klasė 

Tema – Įvardžiuotiniai 

dalyviai, jų rašyba. 

Psl. vadovėlyje 36-37. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu,  

EDUKA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 

6b klasė 

Tema - Veiksmažodžio 

nuosakos ir laikai. Psl. 

vadovėlyje 84-86; 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

EDUKA aplinkoje. 

7a klasė 

Tema – Dalyvių 

mokymosi žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu,   

vadovėlis +sąsiuvinis. 

7a klasė  

Tema – Testas (dalyvių 

gramatiniai požymiai ir 

rašybos ypatumai). 

Testavimas  vyks  

 EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

- 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

 Užduočių aptarimas, 

naujos medžiagos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Užduočių  vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

 

4.   - 5a klasė 

Tema – Morfologijos 

skyriai. Kalbos dalys. 

Psl. vadovėlyje 38-40; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema – Daiktavardžio 

reikšmė. Bendriniai ir 

tikriniai daiktavardžiai. 

Psl. vadovėlyje 42-46; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu; 

Vadovėlis + sąsiuvinis. 

- 7a klasė  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Konsultacijos, 

užduočių 

apibendrinimas, klaidų 

analizė. 

  Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Vaizdo pamoka  

Office 365 

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.  6b klasė 

Tema – Testas 

(veiksmažodžių 

rašyba). 

Testavimas vyks EMA 

aplinkoje. 

7a klasė 

Tema – Sangrąžiniai 

dalyviai. 

Psl. vadovėlyje 34-35. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

6b klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

asmenavimas. Psl. 

vadovėlyje 88-90; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu- 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

6b klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

asmenavimas. Psl. 

vadovėlyje 88-90; 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

5a klasė 

Tema – Daiktavardžio 

gramatiniai požymiai. 

Psl. vadovėlyje 48-50. 

Mokymais 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 
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 Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ir 

EDUKA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Vaizdo pamoka 

Office 365. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, užduotys 

vertinamos 

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 – Įvardžiuotiniai 

dalyviai, jų rašyba. 

Psl. vadovėlyje 36-37. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Sangrąžiniai 

dalyviai. 

Psl. vadovėlyje 34-35. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

Tema - Mokymosi 

stiliai 

6b klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

asmenavimas. Psl. 

vadovėlyje 88-90; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu- 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

- 

Vaizdo pamoka  

Office 365. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

 

 Užduočių aptarimas, 

naujos medžiagos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

 Užduočių aptarimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2b 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip skaityti ir 

suprasti kūrinius? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.  

Matematika 

Tema: Ieškome 

skaičių, su kuriais 

nelygybė būtų teisinga  

Vadovėlis 26-27  pusl. 

ir pratybos 10 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

 Lietuvių kalba 

Tema: Pakartok. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Ema ir Eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje, 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT, PADLET. 

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, elpaštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klas, PADLET. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO 

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. Lietuvių kalba  STE(A)M 

laboratorija 

Matematika Matematika 
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Tema Kaip skaityti ir 

suprasti kūrinius? 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Tema: Bandymas su 

actu ir kiaušiniu. 

PowerPoint pateiktis 

(savarankiškas darbas). 

Tema: Kaip gauname 

daikto ar daiktų 

skaičiaus dalis? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

 Vadovėlis 32-33 pusl. 

pratybų sąsiuvinis 13 

pusl. (diferencijuotos 

užduotys). 

Tema: Kas yra pusė, 

trečdalis, 

ketvirtadalis? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT  

mokymosi aplinkoje, 

PADLET. 

 Į  TAMO.LT ir 

PADLET vaikams bus 

pateikta vaizdo 

medžiaga  

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, , 

Eduka klasė, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

PADLET. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

 Nufotografuoti atliktą 

eksperimentą ir atsiųsti 

į el. paštą. 

   Vertinimas TAMO. 

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. Pasaulio pažinimas 

Tema: „Ar sunku 

ūkininkauti?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.  

   Dailė ir technologijos 

Tema:  „Piešk virusą.“ 

Pridedamas 

dokumentas su 

užduočių lapu ir 

nuoroda internete 

Savarankiškas darbas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

   Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 
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Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

   Užduoties nuotraukas  

talpinamos PADLET 

platformoje, kuriama 

darbų paroda. 

Vertinimas TAMO. 

4.  

 

Matematika 

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. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas vardu 

Gretutė? Skaitau 

tyrinėdamas. 

Vadovėlio 56-57 pusl., 

pratybų sąsiuvinyje 38 

pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Eduka klasė 

skaitmeninė mokymosi 

aplinka. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip kurti 

pasakojimą pagal 

duotą pradžią? 

Vadovėlis 60-61 pusl. 

pratybų sąsiuvinis 39-

40 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Aplink mus 

daug daiktų. Kokie 

jie?  

Vadovėlis 62-63 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

 

Fizinis ugdymas 

Tema „Kuriu, kliūčių 

ruožą“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,, EDUKA.LT 

mokymosi aplinkoje, el 

paštu PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT, 

skaitmeninė erdvė, 

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. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EDUKA.LT 

mokymosi aplinkoje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

Pasakojimą apie 

skruzdelytę atsiųsti 

mokytojai į el paštą. 

Vertinimas TAMO. 

 Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Filmuotą arba 

fotografuotą kliūčių 

ruožą atsiųsti į el. 

paštą. Vertinimas 

TAMO. 
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(geltona, žalia, 

raudona). 

(geltona, žalia, 

raudona). 

5.  Fizinis ugdymas 

Tema: Viso kūno 

raumenų stiprinimo 

treniruotė“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus 

pateiktas video 

užduotis . 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip kurti 

pasakojimą pagal 

duotą pradžią? 

Vadovėlis 60-61 pusl. 

pratybų sąsiuvinis 39-

40 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kokia šiandien 

tavo nuotaika? 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt mokymosi 

aplinkoje. Mokiniai 

atliks nurodytas 

užduotis sąsiuvinyje. 

*Papildoma užduotis. 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu. 

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 

 Mankštos vaizdo filmo 

atsiuntimas į el. paštą. 

Pasakojimą apie 

skruzdelytę atsiųsti 

mokytojai į el paštą. 

Vertinimas TAMO. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

6. Dailė ir technologijos 

Tema:  Tema: 

„Spalvinė raiška. 

Piešiame gyvūną 

linksmai“. 

Elektroninė pamoka. 

   Klasės vadovo 

programa 

Tema: Kodėl tu 

stengiesi mokytis? 

Knygelė „Aš augu“, 16 

ir 17 užduotys. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

   Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Užduoties nuotraukas  

atsiųsti per TAMO.LT 

dienyną, el. paštą. 

Vertinimas TAMO. 

   Išsakyti ir argumentuoti 

savo nuomonę. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis 

 

 

 

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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: Lietuvos pasiekimai 

tarp dviejų pasaulinių karų. 

Sportas. 

Vadovėlyje P.126-127 

Pratybų sąsiuvinyje  P.13- 1 

1 ir 2 užd. 

TAMO 

8a klasė 

Tema: Krikščionybės kelias į 

Lietuvą. Lietuvos krikštas ir jo 

reikšmė. 

Vadovėlyje P.184-186, 

pratybų sąsiuvinyje  P.23-24  

2, 3, 4, 5 

Teams vaizdo pamoka 

7a klasės II gr. 

Tema: Makedonijos 

iškilimas ir Aleksandro 

Makedoniečio imperija. 

Vadovėlyje  P.160-161 

Teams  vaizdo pamoka 

7a klasės I gr. 

Tema: Makedonijos 

iškilimas ir Aleksandro 

Makedoniečio imperija. 

Vadovėlyje  P.160-161 

Teams  vaizdo pamoka  

 TAMO. 

Užduotys vadovėlyje 

P.126-127 ir  pratybų 

sąsiuvinyje P.13 1 ir 2 

Vaizdo informacijai 

,,Pasaulio lietuvių tautinė 

olimpiada 1938 m.“ ir 

,,Europos krepšinio 

čempionatas 1939 m.“ 

Užduotys  vadovėlyje ir  

P. 184-186  pratybų 

sąsiuvinyje 

 P.23-24  

2, 2, 4, 5 

EDUKA 

 

Užduotys vadovėlyje 

P. 160-161 

EDUKA 

Vaizdo informacijai 

,,Aleksandras Didysis. 

Gaugamelų mūšis“ 

You Tube nuoroda 

https://www.youtube.com/

watch?v=vY3z3yh7a24&lis

Užduotys vadovėlyje 

P. 160-161 

EDUKA 

Vaizdo informacijai 

,,Aleksandras Didysis. 

Gaugamelų mūšis“ 

You Tube nuoroda 

https://www.youtube.com/w

atch?v=vY3z3yh7a24&list=

https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=47


↑ atgal į sąrašą ↑ 

You Tube nuorodos   

https://www.youtube.com/

watch?v=-RPBLTbYuqc  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=oaefUbFlX_8 

t=PLUslu29cv8x0YI_SHJ

mJuKEaCImS-

ra1i&index=47 

 

Mozaik 3D peržiūrėti 

,,Makedoniečio apgulties 

bokštas“ ir ,,Iso mūšis“ 

PLUslu29cv8x0YI_SHJmJu

KEaCImS-ra1i&index=47 

 

Mozaik 3D peržiūrėti 

,,Makedoniečio apgulties 

bokštas“ ir ,,Iso mūšis 

 EDUKA užduočių 

(Kasdienis gyvenimas 

mieste) automatinis 

vertinimas 

EDUKA užduočių  

(Lietuvos krikštas ir unija su 

Lenkija) automatinis 

vertinimas 

EDUKA užduočių 

(Aleksandro Didžiojo 

žygiai) automatinis 

vertinimas 

EDUKA užduočių 

(Aleksandro Didžiojo žygiai) 

automatinis vertinimas 

2.  5a klasė 

Tema: Lietuvos pasiekimai 

tarp dviejų pasaulinių karų. 

Sportas 

Vadovėlyje P.126-127 

Pratybų sąsiuvinyje  P.13- 1 

1 ir 2 užd. 

TAMO 

6a klasė 

Tema: Nacių atėjimas į valdžią 

Vokietijoje 

Vadovėlyje P.140-141, 

Pratybų sąsiuvinyje P.12-1, 3, 

4 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

5a klasė 

Tema: S.Dariaus ir 

S. Girėno skrydis. 

Vadovėlyje P.124-125 

Pratybų sąsiuvinyje 

P.12- 1, 3, 4, 5 

Teams vaizdo pamoka   

 

 TAMO 

Užduotys vadovėlyje 

P.126-127 ir  pratybų 

sąsiuvinyje P.13  1 ir 2 

Vaizdo informacijai 

,,Pasaulio lietuvių tautinė 

olimpiada 1938 m.“ ir 

,,Europos krepšinio 

čempionatas 1939 m.“ 

You Tube nuorodos   

https://www.youtube.com/

watch?v=-RPBLTbYuqc  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=oaefUbFlX_8  

Užduotys vadovėlyje P.140 

-141 ir pratybų sąsiuvinyje 

P.12-1, 3 4,  

  

Užduotys vadovėlyje 

P.124-125 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.12-1, 3, 4, 5 

TIK norintiems žinoti 

daugiau vaizdo informacijai 

,,Lituanicos skrydis“ 

You Tube nuoroda 

https://www.youtube.com/

watch?v=eLk8YK1nahA&l

ist=PLUslu29cv8x3v1MHjl

xeWn6RcqyiVXzlF&index

=5&t=57s 

ir 2 dalis  

https://www.youtube.com/

watch?v=SupU6GHR3_A

&list=PLUslu29cv8x3v1M

 

https://www.youtube.com/watch?v=-RPBLTbYuqc
https://www.youtube.com/watch?v=-RPBLTbYuqc
https://www.youtube.com/watch?v=oaefUbFlX_8
https://www.youtube.com/watch?v=oaefUbFlX_8
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=vY3z3yh7a24&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=-RPBLTbYuqc
https://www.youtube.com/watch?v=-RPBLTbYuqc
https://www.youtube.com/watch?v=oaefUbFlX_8
https://www.youtube.com/watch?v=oaefUbFlX_8
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=SupU6GHR3_A&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SupU6GHR3_A&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SupU6GHR3_A&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5


↑ atgal į sąrašą ↑ 

HjlxeWn6RcqyiVXzlF&in

dex=5 

 EDUKA užduočių 

(Kasdienis gyvenimas 

mieste) automatinis 

vertinimas 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje. 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje.  

 

3.  7a klasė II gr. 

Tema: Graikų menas: 

architektūra, skulptūra, 

keramika 

Vadovėlyje  P.158-159 

Teams vaizdo pamoka   

8b klasė 

Tema: Krikščionybės kelias į 

Lietuvą. Lietuvos krikštas ir jo 

reikšmė. 

Vadovėlyje P.184-186, 

pratybų sąsiuvinyje  P.23-24  

2, 3, 4, 5 

Teams vaizdo pamoka 

6a klasė 

Tema: Antrasis pasaulinis 

karas. 

Vadovėlyje P.142-143, 

Pratybų sąsiuvinyje  P.13- 

1,3,4, 5 užd. 

Teams vaizdo pamoka  

5b klasė 

Tema: S.Dariaus ir 

S. Girėno skrydis. 

Vadovėlyje P.124-125 

Pratybų sąsiuvinyje 

P.12- 1, 3, 4, 5 

Teamas vaizdo pamoka  

 Užduotys vadovėlyje 

P.158-159 

Teams  

Užduotys  vadovėlyje ir  

P. 184-186  pratybų 

sąsiuvinyje 

 P.23-24  

2, 2, 4, 5 

EDUKA 

 

Užduotys vadovėlyje 

P.142-143 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.13-1, 3,4,5  

Užduotys vadovėlyje P.124-

125 ir pratybų sąsiuvinyje 

P.12-1, 3, 4, 5 

TIK norintiems žinoti 

daugiau vaizdo informacijai 

,,Lituanicos skrydis“ 

You Tube nuoroda 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eLk8YK1nahA&list

=PLUslu29cv8x3v1MHjlxe

Wn6RcqyiVXzlF&index=5

&t=57s 

ir 2 dalis  

https://www.youtube.com/w

atch?v=SupU6GHR3_A&lis

t=PLUslu29cv8x3v1MHjlxe

Wn6RcqyiVXzlF&index=5 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

EDUKA užduočių  

(Lietuvos krikštas ir unija su 

Lenkija) automatinis 

vertinimas 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje. 

https://www.youtube.com/watch?v=SupU6GHR3_A&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SupU6GHR3_A&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=eLk8YK1nahA&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=SupU6GHR3_A&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SupU6GHR3_A&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SupU6GHR3_A&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SupU6GHR3_A&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=5


↑ atgal į sąrašą ↑ 

4. 

 

 

 

 7a klasė I gr. 

Tema: Graikų menas: 

architektūra, skulptūra, 

keramika 

Vadovėlyje  P.158-159 

Teams vaizdo pamoka   

 6b klasė 

Tema: Antrasis pasaulinis 

karas. 

Vadovėlyje P.142-143, 

Pratybų sąsiuvinyje  P.13- 

1,3,4, 5 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

8a klasė 

Tema: LDK Vytauto 

Didžiojo laikais.  

Vadovėlyje P.187-189, 

Pratybų sąsiuvinyje P.25-1, 

2, 3 

Teams vaizdo pamoka  

 Užduotys vadovėlyje 

P.158-159 

Teams  

 Užduotys vadovėlyje 

P.142-143 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.13-1, 3,4,5  

Užduotys vadovėlyje P.187-

189, pratybų sąsiuvinyje 

P.25-1, 2, 3 

EDUKA 

Vaizdo informacijai  

YouTube nuoroga  

https://www.youtube.com/w

atch?v=J5sKlAQvsCE&list=

PLUslu29cv8x1O5CmHqM

OcpMq3zlFU_DR3&index=

8&t=33s  

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje  

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje  

EDUKA užduočių ( Vytauto 

laikai: pokyčiai valstybėje ir 

visuomenėje  automatinis 

vertinimas  

TAMO 

TIK NORINTYS gauti 3 

kreditus į kaupiamąjį 

verinimą atsiunčia TAMO 

 6-8 sakinių  vaizdo 

informacijos analizę ( Ką 

supratau? Ką įsiminiau? 

Išvados ) 

5.  6 b klasė 

Tema: Nacių atėjimas į 

valdžią 

Vokietijoje. 

  8b klasė 

Tema: LDK Vytauto 

Didžiojo laikais.  

https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
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Vadovėlyje P.140-141, 

Pratybų sąsiuvinyje P.12-1, 

3, 4 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

Vadovėlyje P.187-189, 

Pratybų sąsiuvinyje P.25-1, 

2, 3 

Teams vaizdo pamoka   
 Užduotys vadovėlyje P.140 

-141 ir pratybų sąsiuvinyje 

P.12-1, 3 4,   

  Užduotys vadovėlyje P.187-

189, pratybų sąsiuvinyje 

P.25-1, 2, 3 

EDUKA 

Vaizdo informacijai  

YouTube nuoroga  

https://www.youtube.com/w

atch?v=J5sKlAQvsCE&list=

PLUslu29cv8x1O5CmHqM

OcpMq3zlFU_DR3&index=

8&t=33s 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje. 

  EDUKA užduočių ( Vytauto 

laikai: pokyčiai valstybėje ir 

visuomenėje  automatinis 

vertinimas  

TAMO. 

TIK NORINTYS gauti 3 

kreditus į kaupiamąjį 

verinimą atsiunčia  TAMO 

6-8 sakinių  vaizdo 

informacijos analizę ( Ką 

supratau? Ką įsiminiau? 

Išvados ) 

6.     5b klasės 

Klasės valandėlė 

Teams vaizdo pamoka 

    Pokalbis Teams vaizdo 

pamokoje  

    Nėra 

7.    Neformalusis švietimas  

https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=8&t=33s
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„Gimtojo krašto 

pažinimo“ būrelio veikla 

TAMO 

   TAMO 

Nuoroda vaizdo 

informacijai  

,,Lietuvos jūrų muziejus“  

https://www.facebook.com/

muziejus.lt/videos/2565628

353675605/?v=256562835

3675605 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/muziejus.lt/videos/2565628353675605/?v=2565628353675605
https://www.facebook.com/muziejus.lt/videos/2565628353675605/?v=2565628353675605
https://www.facebook.com/muziejus.lt/videos/2565628353675605/?v=2565628353675605
https://www.facebook.com/muziejus.lt/videos/2565628353675605/?v=2565628353675605


↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 
Dalykas: 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 freunde online 
Užduotys pateikiamos 

Tamo ,   

Konsultacija per 

Microsoft Office 365 

    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

bei el. paštu laiške 

tėvams. 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Beste freunde 1.1 

online. Daiktavardžių 

giminės 

     Sugrupuoti 

daiktavardžius 

Beste freunde online. 

Vertinimas vyks kartą 

per sav., ištaisius 

atsiųstus namų darbus   

3.     7a klasė 

Beste freunde online 

1.1 
Užduotys pateikiamos  

Tamo, konsultacija-  

per Microsoft Office 

365 

    Beste freunde online 

Ub. 2 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams. 

    Išasmenuoti 

veiksmažodžius. 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 

4.      

     

     

5.      6ab klasės 

Beste freunde online  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Lektion 6 užduotys  

pateikiamos per  Tamo,  

konsultacija -Microsoft 

Office 365 

    Beste freunde online 

1.1 Ub. 1Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams 

    Ub.1  išversti 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu,  vertinimas 

vyks kartą per sav. 

6.     6ab klasės 

Lektion 6 

Die Uhr Vadovėlis p,40 

Užduotys pateikiamos 

per  Tamo, Microsoft 

Office 365 

    Laikrodis ir laikas  

Pratybos p. 51. 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei el. paštu laiške 

tėvams 

    Pratybos p.51 Ub. 12 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 
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↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.     8 b klasė 

Bendra tema: Šeimoje.  

 Skaitydami ir versdami tekstą, 

mokysimės rasti reikiamą 

informaciją. 

    1. Atlikti priskirtą užduotį 

(vadovėlis, psl. 78-79, pr. 6) 

2. Atlikti priskirtą užduotį (pratybų 

sąsiuvinis, psl. 43, pr. 2). 

    Kaupiamasis balas 

Atlikti priskirtą užduotį (pratybų 

sąsiuvinis, psl. 43, pr. 2), 

nufotografuoti ir  atsiųsti į Tamo 

dienyną. 

2.     7a klasė 

Bendra tema: Mano pomėgiai.  

Vyks vaizdo pamoka 04-24 10.00 

val. Office365  platformoje. 

Mokysimės naujus žodžius tema 

„Свободное время“ 

    Prisijungti prie duoto adreso 

https://quizlet.com/502391604/%D0

%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1

%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0

https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/


↑ atgal į sąrašą ↑ 

%BE%D0%B5-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%

BC%D1%8F-flash-cards/ ir atlikti 

programėlėje pateiktas užduotis. 

    Kaupiamasis balas 

3. 

 

  8a klasė 

Bendra tema: Šeimoje.  

Vyks vaizdo pamoka 04-22  

11.00 val. Office 365  

platformoje. Mokysimės naujus 

žodžius tema „Домашние дела“ 

 7a klasė 

Bendra tema: Mano pomėgiai. 

Mokysimės naujus žodžius tema 

„Свободное время“ ir juos vartoti 

pratimuose. 

  Prisijungti prie internetinės 

nuorodos ir atlikti 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/ 

 

 1.Prisijungti prie internetinės 

nuorodos: 

https://quizlet.com/502391604/%D0

%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1

%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0

%BE%D0%B5-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%

BC%D1%8F-flash-cards/ ir atlikti 

programėlėje pateiktas užduotis. 

2.Atlikti pratimus vadovėlyje (psl. 

57-58, pr. 2, 6) 

  Kaupiamasis balas 

 

 Išmokti naujus žodžius nurodyta 

tema. Išmoktų naujų žodžių 

patikrinimas vyks 05- 08  10.00 val. 

Šiuo laiku mokiniai prisijungia prie 

https://www.office 365.com/ , kur 

pateikiama nuoroda išmoktų žodžių 

patikrai. 

4.   8a klasė 

Bendra tema: Šeimoje. 

Mokysimės naujus žodžius tema 

„Домашние дела“ ir juos 

vartoti pratimuose. 

  

 

https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-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://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/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://www.office.com/
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  1.  Prisijungti prie internetinės 

nuorodos ir atlikti 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/. 

2. Atlikti priskirtą užduotį  

https://klase.eduka.lt/ 

  

 

  Išmokti naujus žodžius duota 

tema. Išmoktų naujų žodžių 

patikrinimas vyks balandžio 29 

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

365.com/, kurioje bus pateikta 

nuoroda išmoktų žodžių 

patikrai. 

  

 

5.   8b klasė 

Bendra tema:  Šeimoje. 

Pakartosime naujus žodžius 

tema 

„Домашние дела“ 

 

 

 6b klasė 

Bendra tema: Vakar, šiandien, 

rytoj...  

Vyks vaizdo pamoka 04-24 d. 13.00 

val. (turėti vadovėlį ir pratybas) 

Office365 platformoje. Mokysimės 

skaityti ir versti tekstą apie Lenos 

dienotvarkę. 

  Balandžio 22 d. 12.30 val. 

mokiniai prisijungs prie 

https://www.office 365.com/ , 

kuriame bus nuoroda išmoktų 

žodžių patikrai. 

 1. Atlikti 3 užduotį  vadovėlyje,  psl. 

27. 

2. Išmokti skaityti tekstą (vadovėlis, 

psl. 27 - pr. 3), įrašyti skaitymą ir 

išsiųsti  į https://www.tamo.lt/ 

  Pažymys. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas https://www.office 

 Kaupiamasis balas 

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/
https://www.office.com/
https://www.tamo.lt/
https://www.office.com/
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365.com/  skaitmeninėje 

erdvėje. 

6.   6a klasė 

Bendra tema: Vakar, šiandien, 

rytoj...  

Vyks vaizdo pamoka 04-22 d. 

14.00 val. (turėti vadovėlį ir 

pratybas) Office365  

platformoje. Mokysimės skaityti  

ir versti tekstą apie Lenos 

dienotvarkę. 

 6b klasė 

Bendra tema: Vakar, šiandien, 

rytoj...  

Mokysimės  tekste rasti reikiamą 

informacija. 

  1. Atlikti 3 užduotį  vadovėlyje,  

psl. 27. 

2. Išmokti skaityti tekstą 

(vadovėlis, psl. 27 - pr. 3), 

įrašyti skaitymą  ir išsiųsti  į 

https://www.tamo.lt/ 

 1.Skaitydami tekstą (vadovėlis, psl. 

27 - pr. 3),) parašyti, ką veikia 

mergaitė kiekvieną savaitės dieną. 

  Kaupiamasis balas 

 

 

 Pažymys. 

Nufotografuoti atliktą užduotį, 

atsiųsti į Tamo dienyną. 

Skaitymo įrašas (5 balai) +  

nufotografuota  užduotis (5 balai) 

sudaro pažymį. 

7.   6a klasė 

Bendra tema: Vakar, šiandien, 

rytoj... Mokysimės  tekste rasti 

reikiamą informacija. 

  

  Skaitydami tekstą (vadovėlis, 

psl. 27 - pr. 3),) parašyti, ką 

veikia mergaitė kiekvieną 

savaitės dieną. 

  

  Pažymys. 

Nufotografuoti atliktą užduotį, 

atsiųsti į Tamo dienyną. 

  

https://www.office.com/
https://www.tamo.lt/
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Skaitymo įrašas (5 balai) +  

nufotografuota  užduotis (5 

balai) sudaro pažymį. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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.  Matematika  

Tema: Kaip dalyti dviženklį, triženklį skaičių eilute? 

Vadovėlis III d. 24-25 psl darbas sąsiuvinyje. 

Pratybose 16-17 psl. – 1, 6 užduotis. 

Lietuvių kalba  

Tema: Kaip sudaryti sudurtiniai žodžiai? (teorijos kartojimas) 

Vaizdo pamoka - Zoom programėlę.  

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 24-25 psl. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė Matematika 

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

sumanūs. 

 

Namų darbas: pratybose 16-17 psl. – 1, 6 užduotis 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

2. Muzika  Ste(a)m 

Tema: „Vaistingieji augalai“ (integracija su daile- technologija, 

pasaulio pažinimu) 

Virtuali mokymosi aplinka. 

Pateikties pateikimas. „Vaistingieji augalai“. 

   
Mokomoji medžiaga pateiktyje apie vaistinius augalus. 
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Pateiktyje pateikta atlikti užduotis- A4 formato lapo.             
Nufotografuoti A4 lapą su atliktu darbu ir atsiųsti  Tamo dienyną iki 

balandžio 24 d. 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Dviračio išradimo istorija. Ką apie tai žinau? 

Vadovėlis 38-39 psl.   

Lietuvių kalba  

Tema: Ką galima sužinoti iš interviu su rašytoja? 

Vadovėlis III d. 42-43-44- skaityti tekstą.  

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

Tamo dienynas: 

Vadovėlis 38-39 psl., perskaityk tekstą ir žodžiu 

atsakyk į pateiktus klausimus, pratybose 20 psl.- 1 

užduotis.  

Tamo dienynas: vadovėlis III d. 42-43-44- skaityti tekstą.  

 Vadovėlio psl. 45- paskutinė užduotis į sąsiuvinį. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – per Zoom programėlę 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip sudaryti sudurtiniai žodžiai? (teorijos 

aiškinimas) 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Vadovėlis 40-41 psl. 

Anglų kalba   

Tamo dienynas,  

Darbas vadovėlio 40-41 psl. 

 

Namų darbas: pratybose 20 psl. – 1 užduotis. 
 

5.   Pasaulio pažinimas 

Tema: Giliuko skrynią pravėrus?  

Darbas pratybose 

Matematika 

Tema: Kaip atlikti dalybos veiksmą kampu? 

Vaizdo pamoka – Zoom programėlę. 

Vadovėlis III d. 26-27 psl. pažiūrėti teoriją. 

Pratybose 18-19 psl. – 3, 4 užduotis 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Tamo dienynas: 

Atlikti visas užduotis pratybose psl. 58-59. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje. Teorija vadovėlio 12 psl. 

Pratybose psl. 4-5- 1, 2  užduotis. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- Matematika („Katlikti dalybos 

veiksmą kampu?“) 

Namų darbas: kartojame temas- vadovėlio 22 psl. iki 33 

psl. – ruošiamės testui. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – Zoom programėlę. 
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Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Fizinis ugdymas  

Rytinės mankštos pratimų kompleksas 

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

M8pHc4BZ5g 

Pateikiama per Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Matematika 

Tema: Kas yra liekana ir kaip ją užrašyti?  

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Vadovėlis III d. 28-29 psl., darbas sąsiuvinyje. 

Pratybose 20-21 psl- 2 užduotis 

 

Matematika 

Tema: Kaip dalyti dviženklį, triženklį 

skaičių kampu? 

Vadovėlis III d. 30-31 psl., darbas 

sąsiuvinyje. 

Pratybose 22-23 psl. – 4, 6 užduotis. 

Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė - Matematika (kas yra 

liekana ir kaip ją užrašyti?) 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, 

Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – 

Zoom programėlę. 

. Etika 

Darbas sąsiuviniuose asinchroniniu 

būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip įsivaizduoti ir pažinti kūrinio 

veikėją? 

Darbas pratybose 25-26 psl. 

Muzika  

Tamo dienynas: 

Darbas sąsiuvinyje arba A4 formato 

lape- parašyk ir išvardink 5-6 teiginius 

kokia turėtų būti vieninga ir draugiška 

klasė. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,  

Pratybose 25- 26 psl.- 1,2 užduotis 

 

 Nufotografuoti užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną 

Nufotografuoti  pratybų 26 psl- 2 užduotį.  ir 

atsiųsti  Tamo dienyną iki balandžio 24 d. 

 

3. Lietuvių kalba 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Ką galima sužinoti iš interviu 

su rašytoja? 

Kartojame sudurtinius žodžius 

(savarankiškas darbas). 

Anglų kalba 

 

Fizinis ugdymas 

Tyrimas „Kokias sporto šakas lankė (-o) 

tavo šeimos nariai?“ 

Tamo dienynas: 

Pratybose  24 psl., 4,5 užduotis.  

 
Visa informacija bus teikiama TAMO Lt 

Atlik tyrimą kokias sporto šakas lankė 

tavo šeimos nariai (pateik diagrama). 

https://www.youtube.com/watch?v=BM8pHc4BZ5g
https://www.youtube.com/watch?v=BM8pHc4BZ5g
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Vaizdo pamokos metu - patikrinimas ir 

įsivertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

 
Atliktas darbas siunčiamas į Tamo 

dienyną. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip įsivaizduoti ir pažinti 

kūrinio veikėją? 

Vadovėlio psl. 46,47,48. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu. 

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje (pasakos garso įrašo 

klausymas) 

Šokis 

 

Dailė-technologijos 

Tema: „Vaistingieji augalai“. 

Integracija su Ste(a)m pamoka 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė. 

Atkreipti dėmesį vadovėlio 46 psl. į 

pavaizduotą schemą. 

Atsakyk vadovėlio 49 psl. 

pateiktus klausimus 

 Tamo dienynas: 

Nupiešti ant A4 formato lapo pasirinktą 

vaistinį augalą iš Ste(a)m 

pamokos.(priemonės – guašas, kreidelės 

arba pieštukai). 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

 Nupieštas darbas nufotografuojamas ir 

siunčiamas į Tamo dienyną. 

5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Testas (išeitos medžiagos 

patikrinimui). 

Vaizdo pamoka - Zoom programėlę. 

Word formatu pateikiamos testo 

užduotys. 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

Word formatu pateikiama užduotis - 

„Sudurtiniai daiktavardžiai“. 

Dailė-technologijos 

Tema: Pelėda (lipdymas) 

Pateiktis - „Lipdome pelėdas“ 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

 

Užduotis atlieka sąsiuvinyje arba pateiktame 

lape. 

Tamo dienynas: 

Pateikties žiūrėjimas „Pelėdos lipdymas“. 

(priemonės- plastilinas, mediniai 

krapštukai, flomasteriai). 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo 

spalvomis pagal sudarytus vertinimo 

kriterijus 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – Zoom 

programėlę. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

Nulipdytas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

6.   Klasės vadovo programa  

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 
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Projektinio darbo paskyrimas, aptarimas, 

pasiruošimas. 

Pokalbis (atsakymas į klausimus). 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio  20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 
Dalykas: Technologijos - Geografija 

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

pagalba, telefonu arba Office 365 platformoje. 

2.  Užduotys bus pateiktos EDUKA skaitmeninėje platformoje ir Tamo dienyne 

3.  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.  8a klasė - Geografija 

Tema: Islandija. 

Vadovėlis 62 -63 psl. 

Pratybos 23 psl. 

 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Projektas „Tau 

mama“. 

Kūrybinio darbo 

užbaigimas 

8b klasė - Geografija 

Tema: Šiaurės Europos 

gamtos turtai. 

Vadovėlis 64-65 psl. 

Pratybos 24 psl. 

 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Australijos 

gyventojai ir ūkis. 

Vadovėlis 178-179 psl. 

Pratybos 19 psl. 

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Tema: Australijos 

gyventojai ir ūkis 

Vadovėlis 178-179 psl. 

Pratybos 19 psl. 

TAMO dienynas 

 

TAMO dienynas 

 

. TAMO dienynas 

Office 365 

TAMO dienynas 

Office 365 

TAMO dienynas 

Office 365 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Pažymiu vertinamas 

užbaigtas darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

2.  6b klasė – Geografija 

Tema: Kritulių 

įvairovė.  

Vadovėlis 176-177 psl. 

Pratybos 24 psl.-15 

užd. ir 25 psl. 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Projektas „Tau 

mama“. 

Kūrybinio darbo 

pateikimas, pristatymas 

6b klasė – Geografija  

Tema: Vėjas.  

Vadovėlis 178-179 psl. 

arba EDUKA 66-67 

psl. ir užduotys 

EDUKA klasė 

8a klasė - 

Technologijos 

Tema: Projektas „Tau 

mama“. 

8a klasė – Geografija 

Tema: Šiaurės Europos 

gamtos turtai. 

Vadovėlis 64-65 psl. 

Pratybos 24 psl. 
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 Kūrybinio darbo 

užbaigimas. 

Pristatymas 

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas,  

 

Office365  

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

Office 365  

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas užbaigtas 

darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Pažymiu vertinamas 

užbaigtas darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

  Tema: Australija. 

Vadovėlis 174-177 psl. 

Pratybos 16,18 psl. 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“. 

I darbo etapas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“. 

I darbo etapas 

8b klasė - Geografija 

Tema:  

Savarankiškas darbas 

Skyrius ,,Šiaurės 

Europa“. 

 

 TAMO dienynas TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas  TAMO dienynas 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  pažymiu 

užbaigtas I darbo 

etapas 

Vertinamas  pažymiu 

užbaigtas I darbo 

etapas 

Vertinamas 

savarankiškas darbas 

pažymiu 

4.  7a klasė II grupė - 

Geografija 

Tema: Australija. 

Vadovėlis 174-177 psl. 

Pratybos 16, 18 psl. 

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“. 

I darbo etapas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“. 

I darbo etapas 

6a klasė - Geografija 

Savarankiškas darbas. 

Skyrius ,,Orai ir 

klimatas“. 

 TAMO dienynas  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas  

TAMO dienynas 

 Kaupiamasis 

vertinimas 

 

Vertinamas  pažymiu 

užbaigtas I darbo 

etapas 

 Vertinamas  pažymiu 

užbaigtas I darbo 

etapas  

Vertinamas 

savarankiškas darbas 

pažymiu 

5.  6a klasė -  Geografija 

Tema: Vėjas  

Vadovėlis 178-179 psl. 

arba EDUKA 66-67 
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psl. ir užduotys 

EDUKA klasė 

 Office 365 

TAMO dienynas 

EDUKA 

   

 Kaupiamasis 

vertinimas 

   

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasės 

Tema: Šventinis stalas 

„Tau, mama“ 

Stalo dekoravimo 

galimybės, panaudojant 

įvairias priemones. 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Šventinis stalas 

„Tau, mama“ 

Stalo dekoravimo 

galimybės, panaudojant 

įvairias priemones. 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

8.   Neformalusis 

švietimas 
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,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Šventinis stalas 

„Tau, mama“ 

Stalo dekoravimo  

elementų kūrimas ir 

lankstymas iš stalo 

servetėlių 

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kieno kūnas 

šarvuotas? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Iššūkių lentelės 

pildymas. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

užduotys lentelėje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi priimti 

kitokią nuomonę. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Matematika 

Tema: Matai ir matavimai. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Matematika 

Tema: Matai ir 

matavimai. 

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, 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. Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

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: Dalyba iš dviženklio 

skaičiaus. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi priimti 

kitokią nuomonę. 

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. 
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 Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Vertinimas TAMO. 

  

3. Lietuvių kalba 

Tema: Pasakoju veikėjo 

vardu. Skaitau tekstus ir 

mokausi atpasakoti veikėjo 

vardu. Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Iš lauke augančių 

augalų, šapelių sudėlioti 

kieme mandalą. Mandalos 

formą pasirenkate savo 

nuožiūra. 

 Lietuvių kalba 

Tema: Testas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Rašome diktantą. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

Atliktą darbą nufotografuos, 

atsiųs į el. paštą mokytojai 

 Atliktą darbą 

nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 

Parašytą diktantą 

nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis. 

Nufotografuoti 

Sudėliotą mandalą 

nufotografuoti ir atsiųsti per 

Tamo dienyną. 

 Atliktos užduotys 

atsiunčiamos į el. paštą, 

įvertinimas TAMO. 

Atliktos užduotys 

atsiunčiamos į el. paštą, 

įvertinimas TAMO. 

4.  

 

Dorinis ugdymas (etika) 

Tema: Pakopa po pakopos. 

Elgesio taisyklių kūrimas. 

. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. 

 Matematika 

Tema: Dalyba iš dviženklio 

skaičiaus. Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Dailė ir technologijos 

Tema .Piešiame virusą. 

Lietuvių kalba 

Tema: Rašome diktantą.  

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 

Tamo.lt, el. paštu. 

Parašytą diktantą 

nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 

Atliktas užduotis 

nufotografuos ir atsiųs į el. 

paštą. Įvertinimas TAMO. 

 Išspręstas užduotis atsiųs į el. 

paštą. Įvertinimas TAMO. 

Užduoties nuotraukas 

atsiųsti per TAMO.lt 

dienyną, el.paštu. 

Vertinimas TAMO. 

Atliktos užduotys 

atsiunčiamos į el. paštą, 

įvertinimas TAMO. 
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Užduočiai atlikti skiriama 

savaitė. 

5. Matematinis raštingumas 

Tema: Kelio, greičio, laiko 

užduotys. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Stengiuosi kalbėti 

taisyklingai. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Iššūkių lentelės 

pildymas. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

užduotys lentelėje. 

Dailė ir technologijos 

Tema .Piešiame virusą 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Ką sudėjau į 

giliuko skrynią? Testas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA skaitmeninėje 

aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, elpaštul. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, elpaštu 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Ema. 

lt 

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: Nuotolinis 

mokymasis be patyčių. 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA skaitmeninėje 

aplinkoje. 

  Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu ir EMA 

skaitmeninėje aplinkoje. 

 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 20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 
Klasė: 4b 

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

asinchroniniu būdu; Su Zoom– sinchroniniu būdu. Konsultuotis mokiniai galės vaizdo pamokų metu.Messenger, Tamo dienyno pagalba. 

2. Užduotys bus pateiktos EMA, skaitmeninėje platformoje bei vaizdo programos Zoom pagalba, Tamo dienyne. 

3. Tikrinsime ir vertinsime atliktas užduotis per EMA, bei atsiųstas per Messenger. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

1.  Lietuvių kalba 
Tema: Daiktavardžių linksniai, klausimai, linksniavimas 

Fizinis ugdymas 

Tema: Ryto mankšta  

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

Paštu. 
Mokiniai žiūrės nurodytą vaizdo įrašą  ir atliks demonstruojamus 

pratimus 

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

Vertinimas – kaupiamasis, pagal numatytus vertinimo 

kriterijus. 
Susitikimo Zoom metu pademonstruos ne mažiau kaip 3 pratimus. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Daiktavardžių G., Vt., dgs. K. linksniuose  rašyba. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Antonimai. 

Vadovėlis ,,Pupa“, ,,Gramatikos karalystėje“.  Užduotys PowerPoint 

skaidrėse. 

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

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

Atliktas užduotis atsiųs el. Mokytojos paštu arba per 

Tamo dienyną. 
Atliktas užduotis atsiųs el. Mokytojos paštu arba per Tamo dienyną. 

3. Muzika Dorinis ugdymas(etika) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsHZoztNjrg
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Tema: Pokalbis apie pyktį. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu.  
Dokumentuose ,,Pykčio žemėlapis 

 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, el. Paštu  
Stebės filmuotą medžiagą ir pagal nurodymus vertins savo elgesį tam 

tikru metu. 

 Papasakos vaizdo pamokos per Zoom metu, kaip valdyti pyktį.(1-2 

teiginiai) 

4. Pasaulio pažinimas 
Tema:Kur gyvena anakondos? 
Vadovėlis, papildoma vaizdinė medžiaga Power Point 

įgarsintose skaidrėse, pratybų sąs. 

Ste(a)m  
Vaizdo medžiaga: „Sodiname svogūną“.  

Virtuali mokymosi aplinka. 

PowerPoint pateikimas. 

„Sodiname svogūnus ir atliekame tiriamąjį darbą“. 

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

paštu. 

Stebėjimus rašyti į pateiktą lentelę. Priedas Nr. 1 Pasodinti dar vieną 

svogūną ir pastatyti tamsioje vietoje.  

Vertinimas pagal numatytus kriterijus Nufotografuoti lentelę ir atsiųsti 04- 27 dieną į Tamo dienyną. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Matematika 

Tema: Dalyba iš dviženklio skaičiaus. 

Vadovėlis 20 psl. 2,4, 5 užduotys 

Matematika  
Tema: Dalyba iš dviženklio skaičiaus. 
Užduočių atlikimas pratybų sąsiuvinyje (11 psl.) ir vadovėlyje (22-23 

psl) 

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

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

Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje  

 

 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  
Tema: Dalyba iš dviženklio skaičiaus. 

Vadovėlis 24-25 psl. 3,5. Uždavinių 

sprendimas per vienetą. Užduočių 

atlikimas pratybų sąsiuvinyje 12 psl., 

papildomos Printers užduotys. 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Antonimai 
Vadovėlis  
PowerPoint užduotys.  
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Visa informacija apie užduotis bus 

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

teikiama Tamo.lt, el. paštu,  

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

2. 2 Lietuvių kalba 

Tema: Antonimai. Daiktavardžių 

rašyba 
Vadovėlis 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Pietų Amerika 

Matematika  
Tema: Dalyba iš dviženklio skaičiaus.  

Užduočių atlikimas pratybų sąsiuvinyje ir 

vadovėlyje. 
Įgarsintos užduotys PowerPoint .  

 

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. 
Kaupiamasis vertinimas. Užduotis atsiųs į  el 

paštą. 
Išspręstas užduotis atsiųs į el. paštą 

3.  Lietuvių kalba 

Tema: Teksto suvokimo užduotys  
Vadovėlyje ,,Džiunglių milžinai“ 

Matematika 

Savikontrolės užduotys – Ema elektroninė 

skaitmeninė pamoka. 

Šokis 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu 

Ema pratybose užduočių tikrinimas ir vertinimas 

Tema Dalyba iš dviženklio skaičiaus iki 10000. 

 

.Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į 

el. paštą mokytojai. 
Įvertinimas Ema pratybose.  

4.  Anglų kalba Lietuvių kalba 

Tema:Daiktavardžių rašyba 

Tekstas ,,Begemoto oda“ 

Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Pavasaris ant paukščių sparnų. 

 . Veikla nurodyta ir įgarsinta Power Point, bei 

Tamo dienyne 
Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

 Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus. 
Nufotografuos ir atsiųs į el. Paštą. 

5.  Fizinis ugdymas 

Tema: Viso kūno raumenų stiprinimas 

su kamuoliukais.  

Anglų kalba Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Pavasaris ant paukščio sparnų. 

Mokiniai žiūrės nurodytą vaizdo įrašą 

ir atliks demonstruojamus pratimus. 

Nuoroda dokumentuose  

 Užduotys pateiktos per  Facebook 

paskyrą.. 
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Pildys pateiktą lentelę ir pristatys 

Zoom pamokos metu 
 Nufotografuos ir atsiųs į el. paštą. O kurie 

nemoka – piešinius parodys vaizdo 

pamokos metu.  

6.   Klasės vadovo programa  
Olweus programa 
Elektroninės patyčios 
Prieiga  
 https://www.unicef.org/end-

violence/how-to-stop-cyberbullying#3 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

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

„Office365“ platformoje, telefonu, arba 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 nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką.   

 6b klasė – dailė 

Tema – „Gimtųjų vietų 

vaizdų tyrinėjimas“.  

Mokiniai gaus Word 

dokumentą su 

mokomąja medžiaga. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. 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. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas. 

 Mokiniai atliks darbą 

nufotografuos ir išsius 

per Tamo dienyną. 

Įvertinimas – 

kaupiamasis balas. 

 

2.  7a klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką.   

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką.   

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus tęs pradėtą 

darbą.   

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. 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 –Abstrakcija.  

Mokiniai gaus nuorodą 

į PowerPoint pateiktį ir 

vaizdo filmą apie 

šiuolaikinį menininką.   

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką.   

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką.   

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 
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Užduotis: neįprastame 

paviršiuje nutapyti 

abstrakčią kompoziciją.  

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus tęs pradėtą 

darbą.   

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus tęs pradėtą 

darbą.   

 Darbui atlikti skirta dvi 

pamokos. Mokiniai 

nufotografuos kūrinį ir 

atsius nuotrauką 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. 

 

4. 5b klasė – dailė 

Tema – Architektūra.  

Mokiniams pateikiama 

PowerPoint 

prezentacija su 

komentarais. 

 

6a klasė – dailė 

Tema – „Gimtųjų vietų 

vaizdų tyrinėjimas“.  

Mokiniai gaus Word 

dokumentą su 

mokomąja medžiaga. 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką.   

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką.   

 

Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną, 

prisegtame Word 

dokumente. 

Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną, 

prisegtame Word 

dokumente. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus tęs pradėtą 

darbą.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus tęs pradėtą 

darbą.   

 

Mokiniai atliks darbą 

nufotografuos jį ir 

nuotrauką atsiųs į 

mokytojos el. paštą. 

Įvertinimas – 

kaupiamasis balas.  

Mokiniai atliks darbą 

nufotografuos ir išsiųs 

per Tamo dienyną. 

Įvertinimas – 

kaupiamasis balas. 

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.  7a klasė – dailė 

Tema –Perspektyva. 

Miesto piešimas, 

 5b klasė – dailė 

Tema – Rėmelis. 

Mokiniai apipavidalins 

 prieš tai atliktą darbą. 

8b klasė – dailė 

Tema –Abstrakcija.  

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

mėginant perteikti 

erdvės iliuziją.  

Mokiniai gaus nuorodą 

į vaizdo pamoką.   

Mokiniams bus pateikti 

rėmelių pavyzdžiai.  

 

Mokiniai gaus nuorodą 

į skaidres ir filmą apie 

šiuolaikinį menininką.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į vaizdo 

pamoką. Užduotis: 

pagal pateiktą 

 planą nupiešti miestą. 

 Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną, 

prisegtame  

Word dokumente. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą. 

Užduotis: neįprastame 

paviršiuje nutapyti 

abstrakčią 

kompoziciją.. 

 

Mokiniai nufotografuos 

piešinį ir atsiųs jį el. 

paštą. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

 Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos ir išsius į 

el. paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas. 

Darbui atlikti skirta dvi 

pamokos. Mokiniai 

nufotografuos kūrinį ir 

atsius nuotrauką el. 

paštą. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

 

6. Neformalusis 

švietimas 

„Dailusis molinukas“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

darbelį iš plastilino.  

 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 

(nuotraukomis) 

pasigamins laivelį.  

 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 

Kūrybinio darbo  

įsvertinimas.  

 Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

 

7. Neformalusis 

švietimas 

„Dailusis molinukas“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

 Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš popieriaus. 

Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 
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nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

darbelį iš plastilino.  

(nuotraukomis) užbaigs 

gaminti laivelį. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

 Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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 

 TEMA: 

   „Ką žmonės veikia 

pavasarį?“ 

Vadovėlio „Taip“ 42 psl. 

Pratybų sąs. 28 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

 STEAM 

TEMA: 

„Kokias kiaušinių 

marginimo technikas 

jau mokame“. 

Mokomoji medžiaga 

patalpinta Messenger 

grupėje, informacija – 

TAMO dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Kur paukščių 

namai?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

48 psl. Pratybų 

sąs. 34 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

   TEMA:                 

„Ar pažįstu paukščių 

balsų 

pamėgdžiojimą?“ 

Vadovėlio „Taip“ 50-

51 psl.  

Klausysime įrašą su 

paukščių balsais. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Užduotys bus pateiktos 

Word formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

 Užduotys bus pateiktos 

PowerPoint formatu 

Messenger grupėje ir 

TAMO dienyne. 

Per Eduką.lt 

programą 

atliksime užduotis. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 
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Pasitikrina užduotis kartu su 

tėveliais. 

 Savo darbu (kaip jiems 

sekėsi ) mokiniai 

pasidalins per septynias 

dienas, atsiųs foto į 

klasės grupę. 

Užduotis 

perduosiu per 

TAMO dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

2. Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Ką žmonės veikia 

pavasarį?“  

Vadovėlio „Taip“ 43 psl. 

Pratybų sąs. 29 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Kas pavasarį vyksta 

pelkėje?“.  

Vadovėlio „Taip“ 45 

psl. Pratybų sąs. 31 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

     TEMA:      

„Kur paukščių 

namai?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

49 psl. Pratybų 

sąs. 35 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Atimtis iki 100“. 

Vadovėlio „Taip“ 42-

43 psl. Pratybų sąs. 26-

27 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

 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. 

ZOOM internetinėje erdvėje 

išsiaiškinsime, kas buvo 

sunku. 

 Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

3. Matematika 

TEMA: 

„ Ar jau moku?“ 

Vadovėlio „Taip“ 34-35 psl. 

Pratybų sąs. 18-19 psl. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Kas pavasarį vyksta 

pelkėje?“.  

Vadovėlio „Taip“ 44 

psl. Pratybų sąs. 30 psl. 

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ką supratau perskaitęs 

tekstą „Pempių 

namai?“.  

 Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kodėl po žiemos ne 

iškart ateina vasara?“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu (34-35 psl.) 
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Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. TEMA: 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Vadovėlio „Taip“ 46-

47 psl. Pratybų sąs. 32-

33 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

ir pratybomis (31-32 

psl.) , informacija 

TAMO dienyne. 

Užduotys bus pateiktos 

Word formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime EMA 

pratybose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

Eduka.lt. 

Per Eduka.lt  programą 

atliksime užduotis. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

 Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

4. Dailė ir technologijos 

   TEMA:  

„Metų laikai“. 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Matematika 

TEMA: 

„Kaip sudėti dviženklį 

ir vienaženklį 

skaičius?“. 

Vadovėlio „Taip“ 36-

37 psl. Pratybų sąs. 20-

21 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Matematika 

TEMA: 

„Kaip iš 

dviženklio 

skaičiaus atimti 

vienaženklį 

skaičių?“. 

Vadovėlio „Taip“ 

40-41 psl. Pratybų 

sąs. 24-25 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, Eduka 

lt.mokymosi aplinkoje. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

Užduotys bus 

pateiktos 

PowerPoint 

formatu, išsiųstos 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 
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per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais 

paštais. 

Papildomas 

užduotis atliks 

EMA pratybose 

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

Užduočių 

taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi 

aplinkoje. 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas 

5. Dailė ir technologijos 

      TEMA:  

„Metų laikai“. 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

 

 

Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Sužinojau, pakartojau, 

išmokau“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu (32-33 psl.) 

ir pratybomis (29-30 

psl.), informacija 

TAMO dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Sudėtis iki 100“. 

Vadovėlio „Taip“ 38-

39 psl. Pratybų sąs. 22-

23 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

  

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Messenger grupė, 

TAMO dienynas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

ZOOM internetinėje 

erdvėje aptarsime, kas 

buvo nesuprantama. 

  

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir 

atsiųsti į Facebook 

klasės grupę. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

  

6.     Klasės valandėlė 

TEMA: 
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„Mano augintinis“ 

Aptarsime, kas kokius 

gyvūnus augina, kaip 

jais rūpinasi, kiek laiko 

tam skiria. ZOOM 

internetinėje erdvėje 

pristatysime savo 

gyvūnus. 

    Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienynas. 

    Asmeninis emocinis 

įsivertinimas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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. 

 

Pamo-

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Tikyba Lietuvių kalba 

Tema: Ar pažįstu paukščių 

balsų pamėgdžiojimus?  

Paukščių balsai 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YSdXdJVZzV8 

Vadovėlis 50-51 psl. 

Papildomų užduočių lapas 

„Kur?“.  

Matematinis raštingumas 

Tema: Skaičiuojame iki 100 

imtinai. Dviženkliai skaičiai. 

EMA pratybos (diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema: Kaip sudėti dviženklį ir 

vienaženklį skaičius? 

Vadovėlis 36-37 psl., pratybos 

20-21 psl. Eduka.lt pratybos 

„Kaip sudėti dviženklį ir 

vienaženklį skaičius?“. 

  

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs pasaką 

„Pupa“?  

Vadovėlis 56-57 psl., 

Raštu atsako į klausimus 

 

 TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 50-51 psl., 

papildomų užduočių lapas. 

TAMO dienynas. EMA 

pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 28-29 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 13 psl. Eduka.lt 

pratybos. 

TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 56-57 

psl. Raštu atsako į 

klausimus. 

 Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuos lapą ir 

atsiųs mokytojai į el. paštą. 

Užduočių taisymas ir vertinimas 

EMA mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
https://www.youtube.com/watch?v=YSdXdJVZzV8
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2. Matematika  

Tema: Kaip smulkinti 

pinigus? 

Vadovėlis 32-33 psl., 

pratybos 16-17 psl.  

Papildomų užduočių lapas 

„Eurai ir euro centai“.  

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Kaip parašyti 

įspėjamąjį diktantą?  

Vadovėlis 52-53 psl., pratybos 

35-36 psl.  

  

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip užaugo puka? 

Vadovėlis 54-55 psl., pratybos 

37-38 psl.  

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs pasaką 

„Pupa“? 

Pratybos 39-40 psl.  

Papildomų užduočių lapas 

„Ką veikė?“.  

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 32-33 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 16-17 

psl. Papildomų užduočių 

lapas „Eurai ir euro centai“. 

 TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 52-53 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 35-36 psl. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 54-55 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 37-38 psl.  

TAMO dienynas: 

užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 39-40 psl.,  

papildomų užduočių lapas. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

 Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą. 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

3. STE(A)M laboratorija 

Tema: Metų laikai ir 

derlius. Užduočių lapas.  

Informacinės technologijos Fizinis ugdymas 

Tema: Intensyvi vaikų 

mankšta. 

Mankštos dainelė 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AEAM-Dx7TKI 

Intensyvi vaikų mankšta 

https://www.youtube.com/watc

h?v=o8uTdn_zkok 

Lietuvių kalba  

Tema: Kaip užaugo pupa? 

Vadovėlis 54-55 psl., Eduka.lt 

pratybos „Kas bus rytoj?“.  

 

Matematika 

Tema: Sudėtis iki 100. 

Vadovėlis 38-39 psl., 

pratybos 22-23 psl.   

EMA pratybos „Sudėtis 

iki 100 imtinai“ 

(diferencijuotos užduotys). 

  

TAMO dienynas. Užduočių 

lapas.  

 TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 

Mankštos dainelė 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AEAM-Dx7TKI 

Intensyvi vaikų mankšta 

https://www.youtube.com/watc

h?v=o8uTdn_zkok 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 54-55 psl., pratybų 

Eduka.lt pratybos. 

TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 38-39 

psl., pratybų sąsiuvinyje 

22-23 psl. EMA pratybos.  

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=o8uTdn_zkok
https://www.youtube.com/watch?v=o8uTdn_zkok
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=o8uTdn_zkok
https://www.youtube.com/watch?v=o8uTdn_zkok
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Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

  Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

erdvėje. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kur paukščių 

namai? 

Vadovėlis 48-49 psl., 

Papildomas užduočių lapas 

(diferencijuotos užduotys, 

pasirinkti vieną tekstą ir 

parašyti). 

Klausimai: 

https://ismaniejirobotai.ugdo

me.lt/index.php?play=95&ba

ck=t 

Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Vadovėlis 34-35 psl., 

pratybos 18-19 psl. 

Eduka.lt pratybos „Kaip 

stambinti pinigu? Kaip 

smulkinti pinigus?“. 

  

Pasaulio pažinimas  

Tema: Kodėl po žiemos ne 

iškart ateina vasara? 

Vadovėlis 34-35 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 34-35.  

EMA pratybos „Metų laikai“ 

(diferencijuotos užduotys). 

Bandymas: 

https://ismaniejirobotai.ugdome

.lt/index.php?play=78&back=t 

Dailė ir darbeliai 

Tema: Milžinai – kalnų 

kūrėjai.  

Šokis 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 48-49 psl., 

papildomų užduočių lapas . 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 35-36 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 18-19 psl. 

Eduka.lt pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 34-35 psl., pratybų 

sąsiuvinyje užduotys Nr. 34-35. 

EMA pratybos. Bandymas.  

TAMO dienynas.  

 
Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja 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 

Tema: Kur paukščių 

namai? 

Vadovėlis 48-49 psl., 

pratybų sąsiuvinio užduotys 

Nr. 33-34.  

  

Fizinis ugdymas 

Tema: Mankštinamės šokio 

ritmu 

„Mankštos dainelė“ 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=AEAM-Dx7TKI 

- Mankštinamės šokio ritmu 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=GHCqRsrQwNU 

Muzika Dailė ir darbeliai 

Tema: Margi paukšteliai 

pasauly skraido.   

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kam reikalinga 

Saulė? Vadovėlis 38-39 

psl., pratybų sąsiuvinio 

užduotys Nr. 38-39. 

Pateiktys „Kam reikalinga 

Saulė?“. Vaizdo pamoka 

Zoom platformoje.   

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=95&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=95&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=95&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=78&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=78&back=t
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU
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TAMO dienynas. 

Vadovėlis 48-49 psl., 

pratybų sąsiuvinio užduotys 

Nr. 33-34.  

 

TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 

„Mankštos dainelė“ 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=AEAM-Dx7TKI 

- Mankštinamės šokio ritmu 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=GHCqRsrQwNU 

 TAMO dienynas. TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 38-39 

psl., pratybų sąsiuvinyje 

užduotys Nr. 38-39. 

Pateiktys „Kam reikalinga 

Saulė?“. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

  Nupieštus piešinius tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

 

6.     Klasės valandėlė 

Tema: Olweus programa. 

Kaip susidraugauti ir 

išsaugoti draugystę. 

Draugystė. 

Pateiktys „Kas yra 

draugystė“. 

Edukacinis filmukas 

„Katės namai“  

https://www.youtube.com/

watch?v=kyRbKmUcmTg 

    TAMO dienynas. 

Pateiktys „Kas yra 

draugystė“. 

Edukacinis filmukas 

„Katės namai“  

https://www.youtube.com/

watch?v=kyRbKmUcmTg 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU
https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU
https://www.youtube.com/watch?v=kyRbKmUcmTg
https://www.youtube.com/watch?v=kyRbKmUcmTg
https://www.youtube.com/watch?v=kyRbKmUcmTg
https://www.youtube.com/watch?v=kyRbKmUcmTg
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Klasė: 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 - Elgesys 

su gyvūnais. Pagrindinės 

saugaus elgesio taisyklės. 
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Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku. 

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu iki balandžio 24 d. 

  

5.       5a klasė 

Pamokos tema - Elgesys 

su gyvūnais. Pagrindinės 

saugaus elgesio taisyklės. 

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku. 

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu iki balandžio 24 d. 

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema - 

Cheminiai  pavojai 

gyvenamojoje aplinkoje.   

Mokymas ir konsultacija 

vyks filmo pagalba Zoom 

platformoje realiu laiku. 
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 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  

   

 Iki balandžio 24 d. 

atliktas užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(balandžio 20 d.—balandžio 24 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. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 6b klasė 

Tema: Taisyklinga bėgimo 

technika. 

Mokomoji medžiaga YouTube 

svetainės nuorodose: 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

https://youtu.be/_Qi8eZswyF0   

https://youtu.be/7DN-yHlUN58 

https://youtu.be/6YfaunSR5V8 

Bendro lavinimo pratimų 

kompleksas su poilsio intervalais: 

https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk 

  8b klasė 

Tema: Lankstumo lavinimas. 

5 lankstumo testai visam kūnui. 

Bendro lavinimo pratimų kompleksas su 

poilsio intervalais. Mokomoji medžiaga 

YouTube svetainės nuorodoje: 

https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 
 

Užduotis: 

Atsakyti į klausimus: 

*Kaip taisyklingai reikia kvėpuoti 

bėgant?  

  Užduotis: 

Įsivertinti savo lankstumą, atliekant 

nurodytus lankstumo testus. 

Atsakyti į klausimus: 

Kokiam lankstumo lygiui 

 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/_Qi8eZswyF0
https://youtu.be/7DN-yHlUN58
https://youtu.be/6YfaunSR5V8
https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk
https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
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*Kaip taisyklingai statoma pėda 

bėgant? 

Atsakymus atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

 

priskirtum savo rezultatą? 

Kokio tipo pratimai lavina lankstumą? 

Sukurkite 4 pratimų Lankstumo 

lavinimo programą ir atsiųskite per 

Tamo dienyną (nurodykite pratimus, 

kartojimo skaičių, serijų skaičių per 

dieną/savaitę) 

2. 6a klasė 

Tema: Taisyklinga bėgimo 

technika. 

Mokomoji medžiaga YouTube 

svetainės nuorodose: 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

https://youtu.be/_Qi8eZswyF0   

https://youtu.be/7DN-yHlUN58 

https://youtu.be/6YfaunSR5V8 

Bendro lavinimo pratimų 

kompleksas su poilsio intervalais: 

https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk 

8a klasė 

Tema: Taisyklinga 

bėgimo technika. 

Mokomoji medžiaga 

YouTube svetainės 

nuorodose: 

https://youtu.be/wu_VDt

RncvM 

https://youtu.be/_Qi8eZs

wyF0   

https://youtu.be/7DN-

yHlUN58 

https://youtu.be/6Yfaun

SR5V8 

Bendro lavinimo 

pratimų kompleksas su 

poilsio intervalais: 

https://youtu.be/kYsA9-

Qbtyk 

 6a klasė 

Tema: Lankstumo lavinimas. 

5 lankstumo testai visam kūnui. 

Bendro lavinimo pratimų kompleksas su 

poilsio intervalais. Mokomoji medžiaga 

YouTube svetainės nuorodoje: 

https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir 

užduotis pateikti per 

Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis pateikti 

per Tamo dienyną 

 

Užduotis: 

Atsakyti į klausimus: 

*Kaip taisyklingai reikia kvėpuoti 

bėgant?  

*Kaip taisyklingai statoma pėda 

bėgant? 

Užduotis: 

Atsakyti į klausimus: 

*Kaip taisyklingai reikia 

kvėpuoti bėgant?  

*Kaip taisyklingai 

statoma pėda bėgant? 

 Užduotis: 

Įsivertinti savo lankstumą,  atliekant 

nurodytus lankstumo testus. 

Atsakyti į klausimą: 

Kokiam lankstumo lygiui 

priskirtum savo rezultatą? 

 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/_Qi8eZswyF0
https://youtu.be/7DN-yHlUN58
https://youtu.be/6YfaunSR5V8
https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/_Qi8eZswyF0
https://youtu.be/_Qi8eZswyF0
https://youtu.be/7DN-yHlUN58
https://youtu.be/7DN-yHlUN58
https://youtu.be/6YfaunSR5V8
https://youtu.be/6YfaunSR5V8
https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk
https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk
https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
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Atsakymus atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

 

*Įvardinkite bent 3 

faktorius, lemiančius 

trumpų distancijų 

bėgimo rezultatą. 

Atsakymus atsiųsti per 

Tamo dienyną. 

Sukurkite 3 pratimų Lankstumo 

lavinimo programą ir atsiųskite per 

Tamo dienyną (nurodykite pratimus, 

kartojimo skaičių, serijų skaičių per 

dieną/savaitę) 

3. 5a klasė 

Tema: Taisyklinga bėgimo 

technika. 

Mokomoji medžiaga YouTube 

svetainės nuorodose: 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

https://youtu.be/_Qi8eZswyF0   

https://youtu.be/7DN-yHlUN58 

https://youtu.be/6YfaunSR5V8 

Bendro lavinimo pratimų 

kompleksas su poilsio intervalais: 

https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk 

5b klasė 

Tema: Taisyklinga 

bėgimo technika. 

Mokomoji medžiaga 

YouTube svetainės 

nuorodose: 

https://youtu.be/wu_VDt

RncvM 

https://youtu.be/_Qi8eZs

wyF0   

https://youtu.be/7DN-

yHlUN58 

https://youtu.be/6Yfaun

SR5V8 

Bendro lavinimo 

pratimų kompleksas su 

poilsio intervalais: 

https://youtu.be/kYsA9-

Qbtyk 

 8a klasė 

Tema: Lankstumo lavinimas. 

5 lankstumo testai visam kūnui. 

Bendro lavinimo pratimų kompleksas su 

poilsio intervalais. Mokomoji medžiaga 

YouTube svetainės nuorodoje: 

https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiamos per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir 

užduotys pateikiamos 

per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiamos per Tamo dienyną. 
 

Užduotis: 

Atsakyti į klausimus: 

*Kaip taisyklingai reikia kvėpuoti 

bėgant?  

*Kaip taisyklingai statoma pėda 

bėgant? 

Užduotis: 

Atsakyti į klausimus: 

*Kaip taisyklingai reikia 

kvėpuoti bėgant?  

*Kaip taisyklingai 

statoma pėda bėgant? 

 Užduotis: 

Įsivertinti savo lankstumą,  atliekant 

nurodytus lankstumo testus. 

Atsakyti į klausimą: 

Kokiam lankstumo lygiui 

priskirtum savo rezultatą? 

Kokio tipo pratimai lavina lankstumą? 

 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/_Qi8eZswyF0
https://youtu.be/7DN-yHlUN58
https://youtu.be/6YfaunSR5V8
https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/_Qi8eZswyF0
https://youtu.be/_Qi8eZswyF0
https://youtu.be/7DN-yHlUN58
https://youtu.be/7DN-yHlUN58
https://youtu.be/6YfaunSR5V8
https://youtu.be/6YfaunSR5V8
https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk
https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk
https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
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Atsakymus atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

 

Atsakymus atsiųsti per 

Tamo dienyną. 

 

Sukurkite 4 pratimų Lankstumo 

lavinimo programą ir atsiųskite per 

Tamo dienyną (nurodykite pratimus, 

kartojimo skaičių, serijų skaičių per 

dieną/savaitę) 

4. 7a klasė 

Tema: Taisyklinga bėgimo 

technika. 

Mokomoji medžiaga YouTube 

svetainės nuorodose: 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

https://youtu.be/_Qi8eZswyF0   

https://youtu.be/7DN-yHlUN58 

https://youtu.be/6YfaunSR5V8 

Bendro lavinimo pratimų 

kompleksas su poilsio intervalais: 

https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk 

6b klasė 

Tema: Lankstumo 

lavinimas. 

5 lankstumo testai visam 

kūnui. 

Bendro lavinimo 

pratimų kompleksas su 

poilsio intervalais. 

Mokomoji medžiaga 

YouTube svetainės 

nuorodoje: 

https://youtu.be/6u9dtrZ

_cxs 

 7a klasė 

Tema: Lankstumo lavinimas. 

5 lankstumo testai visam kūnui. 

Bendro lavinimo pratimų kompleksas 

 su poilsio intervalais.  

Mokomoji medžiaga YouTube svetainės 

nuorodoje: 

https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiamos per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir 

užduotys pateikiamos 

per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiamos per Tamo dienyną. 
 

Užduotis: 

Atsakyti į klausimus: 

*Kaip taisyklingai reikia kvėpuoti 

bėgant?  

*Kaip taisyklingai statoma pėda 

bėgant? 

*Įvardinkite bent 2 faktorius, 

lemiančius trumpų distancijų 

bėgimo rezultatą. 

Atsakymus atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

 

Užduotis: 

Įsivertinti savo lankstumą,  

atliekant nurodytus 

lankstumo testus. 

Atsakyti į klausimą: 

Kokiam lankstumo 

lygiui 

priskirtum savo 

rezultatą? 

Sukurkite 2 pratimų 

Lankstumo lavinimo 

programą ir atsiųskite 

per Tamo dienyną 

(nurodykite pratimus, 

 Užduotis: 

Įsivertinti savo lankstumą,  atliekant 

nurodytus lankstumo testus. 

Atsakyti į klausimą: 

Kokiam lankstumo lygiui 

priskirtum savo rezultatą? 

Kokio tipo pratimai lavina lankstumą? 

Sukurkite 3 pratimų Lankstumo 

lavinimo programą ir atsiųskite per 

Tamo dienyną (nurodykite pratimus, 

kartojimo skaičių, serijų skaičių per 

dieną/savaitę) 

 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/_Qi8eZswyF0
https://youtu.be/7DN-yHlUN58
https://youtu.be/6YfaunSR5V8
https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk
https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
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kartojimo skaičių, serijų 

skaičių per 

dieną/savaitę) 

5.  5a klasė 

Tema: Lankstumo 

lavinimas. 

5 lankstumo testai visam 

kūnui. 

Bendro lavinimo 

pratimų kompleksas 

 su poilsio intervalais.  

Mokomoji medžiaga 

YouTube svetainės 

nuorodoje: 

https://youtu.be/6u9dtrZ

_cxs 

 5b klasė 

Tema: Lankstumo lavinimas. 

5 lankstumo testai visam kūnui. 

Bendro lavinimo pratimų kompleksas 

 su poilsio intervalais.  

Mokomoji medžiaga YouTube svetainės 

nuorodoje: 

https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs 

 

 Pamokos medžiaga ir 

užduotys pateikiamos 

per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiamos per Tamo dienyną. 
 

 Užduotis: 

Įsivertinti savo lankstumą,  

atliekant nurodytus 

lankstumo testus. 

Atsakyti į klausimą: 

Kokiam lankstumo 

lygiui 

priskirtum savo 

rezultatą? 

Sukurkite 2 pratimų 

Lankstumo lavinimo 

programą ir atsiųskite 

per Tamo dienyną 

(nurodykite pratimus, 

kartojimo skaičių) 

 Užduotis: 

Įsivertinti savo lankstumą,  atliekant 

nurodytus lankstumo testus. 

Atsakyti į klausimą: 

Kokiam lankstumo lygiui 

priskirtum savo rezultatą? 

Sukurkite 2 pratimų Lankstumo 

lavinimo programą ir atsiųskite per 

Tamo dienyną (nurodykite pratimus, 

kartojimo skaičių) 

 

https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
https://youtu.be/6u9dtrZ_cxs
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6. 8b klasė 

Tema: Taisyklinga bėgimo 

technika. 

Mokomoji medžiaga YouTube 

svetainės nuorodose: 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

https://youtu.be/_Qi8eZswyF0   

https://youtu.be/7DN-yHlUN58 

https://youtu.be/6YfaunSR5V8 

Bendro lavinimo pratimų 

kompleksas su poilsio intervalais: 

https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

Individualūs ir grupiniai  

puolėjų veiksmai 

žaidžiant futbolą. 

Medžiaga pateikiama 

mokytojo paruoštoje 

metodinėje priemonėje 

Word dokumente. 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

Supažindinimas su krepšinio žaidimo 

elementais: verpstė, užtvara. 

Mokomoji medžiaga pateikiama 

filmuotoje vaizdo medžiagoje. 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiamos per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir 

užduotys pateikiamos 

per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiamos per Tamo dienyną. 

 

Užduotis: 

Atsakyti į klausimus: 

*Kaip taisyklingai reikia kvėpuoti 

bėgant?  

*Kaip taisyklingai statoma pėda 

bėgant? 

*Įvardinkite bent 3 faktorius, 

lemiančius trumpų distancijų 

bėgimo rezultatą. 

Atsakymus atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

Schematiškai 

pavaizduoti (nupiešti) 

puolimo taktiką 2x2 ir 

atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

 Išmokti verpstės techniką, nufilmuoti ir 

atsiųsti per Tamo dienyną. 
 

7. Neformalusis švietimas 

Judriųjų žaidimų būrelis 

Judrieji žaidimai ant grindų. 

Mokomoji medžiaga pateikiama 

filmuotoje vaizdo medžiagoje: 

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

v=cY3TMgXyjiU 

  Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

Tinklinio kamuolio žongliravimas 

dviem rankom iš apačios. 

Mokomoji medžiaga pateikiama 

filmuotoje vaizdo medžiagoje. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

  Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiamos per Tamo dienyną. 

 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/_Qi8eZswyF0
https://youtu.be/7DN-yHlUN58
https://youtu.be/6YfaunSR5V8
https://youtu.be/kYsA9-Qbtyk
https://www.youtube.com/watch?v=cY3TMgXyjiU
https://www.youtube.com/watch?v=cY3TMgXyjiU
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Peržiūrėti vaizdo įrašą, pasiruošti 

žaidimo lauką ir pažaisti žaidimą 

2 kartus. 

  Savo kamuolio perdavimo iš apačios 

technikos įsivertinimas: 

20 k. ir daugiau – puikiai, 

10 k. ir daugiau – gerai, 

iki 10 k. - patenkinamai 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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 skaitmeninės platformos. Nuotolinė konsultacija- 

konsultuotis galės telefonu, Tamo dienyne, Zoom skaitmenine platforma. 

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

platforma.  

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

1.  Muzika Anglų kalba 

  

  

2. Matematika 

Tema: Ieškome skaičių, su kuriais nelygybė būtų teisinga. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 26 – 27 psl. 

Pratybos, 10 psl.  

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: 

Ieškome skaičių, su kuriais nelygybė būtų teisinga. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 28 – 29 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Aš jau moku! 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos užduotys). 
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Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir 

klase.eduka.lt 

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

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis 

įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Pasitikrinamasis darbas. Teksto supratimas. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis, 51, 52, 53, 54 psl. 

Savarankiškai atlikti teksto supratimo pasitikrinimo 

užduotis. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas tai? 

Vadovėlis, 46 - 47 psl. (savarankiškas mokymasis). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kas tai? 

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

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

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinio puslapius su atliktomis 

užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto 

adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis 

įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Pasitikrinamasis darbas. Rašymas. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis, 56, 57, 58 psl. 

Savarankiškai atlikti pasitikrinimo užduotis. 

Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Pratybos, 11 – 12 psl. (savarankiškas darbas). 

 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinio puslapius su atliktomis 

užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto 

adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis 

įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Pratybų puslapius su atliktomis užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

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

Tema: Mes stiprūs, kai vieningi. 

Pratybos, 24 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Mes 

stiprūs, kai vieningi. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Erdvinė raiška. Siluetas. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.slideshare.net/ligitasutkiene/siluetas-dail 

https://www.slideshare.net/ligitasutkiene/siluetas-dail
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Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir 

klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. 

Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai 

el. pašto adresu. 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

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

Tema: Raidės Qq ir Rr. Gramatinė konstrukcija They‘re ... – Jie/jos yra  

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY 
Pratybos, 48 – 49 psl. (savarankiškas mokymasis). 

  Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. 

  Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto 

adresu. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba  
Tema: Kas tai? 

Pratybos, 28 - 29 psl. (savarankiškas 

mokymasis). 

Matematika 

Tema: Kaip gauname daikto ar daiktų skaičiaus 

dalį? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 32 – 33 psl. 
Pratybos, 13 psl. 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Bandymas „Kaip užsiauginti 

druskos kristalą“. 
PowerPoint pateiktis (savarankiškas 

darbas). 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 
Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 
Nufotografuoti atliktą užduotį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kas yra? Kur yra? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 48 - 49 psl. 

Anglų kalba 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip skaityti ir suprasti tekstą apie 

tikrovę? 

Vadovėlis, 50 – 51 psl. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotis: Kas yra? Kur yra? 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Pratybos, 32 - 33 psl. (savarankiškas 

darbas). 

Visa informacija apie užduotis bus 

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

teikiama Tamo.lt 

 Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase. eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

 Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

3. Matematika 

Tema: Pasitikrinamasis darbas. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis, 30, 

31, 32 psl. 

Savarankiškai atlikti pasitikrinimo 

užduotis. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas yra? Kur yra? 

Pratybos, 30 - 31 psl. (savarankiškas darbas). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Erdvinė raiška. Siluetas. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.slideshare.net/ligitasutkiene/s

iluetas-dail 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinio 

puslapius su atliktomis užduotimis 

nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. 

pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

4. Šokis Muzika 

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Mažųjų sportas. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=zMv2

oo_CnhY 

  Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

https://www.slideshare.net/ligitasutkiene/siluetas-dail
https://www.slideshare.net/ligitasutkiene/siluetas-dail
https://www.youtube.com/watch?v=zMv2oo_CnhY
https://www.youtube.com/watch?v=zMv2oo_CnhY
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  Tobulina judėjimo įgūdžius. Nufilmuoja 

labiausiai patikusią treniruotę ir Vaizdo 

įrašą atsiunčia mokytojai per Messenger. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Koks oras šiandien? Orai. Jų 

permainos. Kritulių rūšys. 

Vadovėlis, 28 – 29 psl. (savarankiškas 

darbas). 

Pratybos, 22 – 23 psl. (savarankiškas 

darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Orai. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas gyvena žemėje? Gyvūnai gyvenantys 

po žeme. 

Vadovėlis, 30 – 31 psl. (savarankiškas darbas). 

Pratybos 24 – 25 psl. (savarankiškas darbas). 

PowerPoint pateiktis „Kas gyvena žemėje?“. 

Konsultacinė valanda mokymosi 

pagalbai teikti 

Tema: Teksto supratimas. 

Skaitiniai – Pratybos, 19-20-21 psl. 

(savarankiškas darbas). 
 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

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

Tamo.lt 
Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Pratybų puslapius su atliktomis užduotimis 

nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto 

adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Tobulina teksto supratimo įgūdžius. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

6. Fizinis ugdymas 

Tema: Mažųjų sportas. 

Elektroninė pamoka. 

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

Mv2oo_CnhY 

 

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

ugdymas 

Tema: Raidės Qq ir Rr. Gramatinė konstrukcija 

They‘re ... – Jie/jos yra ... . 

Elektroninė pamoka. 

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

eY 
Pratybos, 48 – 49 psl. (savarankiškas 

mokymasis). 

Klasės vadovo programa  
Tema: Saugaus interneto pamoka su 

Gustavu. I dalis. 

Elektroninė pamoka. 

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

EuUo4fk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMv2oo_CnhY
https://www.youtube.com/watch?v=zMv2oo_CnhY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=DchfEuUo4fk
https://www.youtube.com/watch?v=DchfEuUo4fk
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Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Tobulina judėjimo įgūdžius. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Susipažins su saugaus elgesio internete 

taisyklėmis, mokės saugiai elgtis 

internete. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 – 24 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 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 1c klasė - tikyba 

Tema „Kodėl Jėzus yra 

Gerasis Ganytojas“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta TAMO.LT 

       8a/b klasės – etika 

Tema „Jėzaus 

prisikėlimo sąmokslo 

teorijos“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

   

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

   

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom arba 

telefonu 

Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

   

8a/b klasės - etika  3b klasė    
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2. Tema „Prasmingas ir 

kūrybingas laikas“ 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

Tema „Kaip Dievas 

padeda pasirinkti gėrį?“ 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT  

  

Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

 Quizizz   

3. 1b klasė 

Tema „Kodėl Jėzus yra 

Gerasis Ganytojas“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta TAMO.LT 

4b klasė 

Tema „Kodėl pasaulyje 

tiki kitaip?“  

Sway pateiktis 

TAMO.LT 

3a klasė 

Tema „Kaip Dievas 

padeda pasirinkti gėrį?“ 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

 

 6a/b klasė – tikyba 

Tema „Gerbk savo tėvą 

ir motiną“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta Office 365 

aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom arba 

telefonu 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

 Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

4. 4a klasė 

Tema „Kodėl pasaulyje 

žmonės tiki kitaip?“  

Sway pateiktis patalpinta 

TAMO.LT 

1a klasė 

Tema „Kodėl Jėzus yra 

Gerasis Ganytojas?“ 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

  5a klasė – tikyba 

Tema “ Kaip Jėzus 

teikia mums 

gyvenimą?” Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 
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Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom arba 

telefonu 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Google Form 

5. 2a/b klasės 

Tema „Kaip galiu 

melstis?“ Įgarsinta 

pateiktis patalpinta 

TAMO.LT 

  7a klasė - Tikyba 

Tema „Mūsų elgesys 

kilus nesutarimams“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 

1d klasė  

Tema „Kodėl Jėzus yra 

Gerasis Ganytojas?“ 

Vaizdo nuoroda 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT,  

 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom arba 

telefonu 

  Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

6. 6a/b klasė – Etika  

Tema „Pagrindiniai 

bendradarbiavimo 

principai“ Sway pateiktis 

patalpintos Office 365  

6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Gerbk savo tėvą 

ir motiną“  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje  

5b klasė – Tikyba 

Tema “Kaip Jėzus 

teikia mums 

gyvenimą?” Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

7a klasė – Tikyba 

Tema „Mūsų elgesys 

kilus nesutarimams“ 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 365 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

Google Form Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

 

7. Neformaliojo švietimo 

būrelis – 

Jaunieji Kazimieriečiai 

Tema „Tyla – ar tai 

įmanoma patirti 

šiandien?“ Microsoft 

  6a Klasės valandėlė  

Tema „Patyčios 

virtualioje erdvėje“ 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 
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PowerPoint pateiktis 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 365  

  Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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. 

 

STE(AM) 

Tema: Kiaušinio 

galios. 
Pateikiama nuoroda su 

vaizdo ir garso įrašu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip užaugo 

pupa? Lietuvių liaudies 

pasaka „Pupa“. 

Žodžiai, nusakantys 

veiksmą vykusį 

praeityje. 

Vadovėlis 54 - 55 psl., 

pratybos 37 - 38 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs pasaką 

„Pupa“?  

Vadovėlis 56 - 57 psl., 

pratybos 39 - 40 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: kada bus rytoj? 

N. Kepenienė 

„Slapukas“. Žodžiai, 

nusakantys veiksmą, 

kuris vyks ateityje. 

Vadovėlis 58 - 59 psl., 

pratybos  41 - 42 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda su 

vaizdo ir garso įrašu. 

 

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 37-

38 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje,  

užduotys  

Eduka klasė.  

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 41-

42 psl. 

 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokiniai atlieka 

bandymus, rezultatus 

užrašo į sąsiuvinius ir 

atsiunčia mokytojai. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. – 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

(kaupiamasis 

vertinimas). 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

 

 

2. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokomasis 

diktantas. 

Pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip užaugo 

pupa? Lietuvių liaudies 

pasaka „Pupa“. Žodžiai 

nusakantys veiksmą 

vykusį praeityje. 

Vadovėlis 54 - 56 psl., 

pratybos 37 - 38 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs pasaką 

„Pupa“?  

Vadovėlis 56 - 57 psl., 

pratybos 39 - 40 psl., 

Pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu per 

Zoom platformą. 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: kada bus rytoj? 

N. Kepenienė 

„Slapukas“. Žodžiai, 

nusakantys veiksmą, 

kuris vyks ateityje. 

Vadovėlis 58 - 59 psl., 

pratybos  41 - 42 psl., 

Pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu per 

Zoom platformą. 

Lietuvių kalba 

Tema: Tekstų „Pupa“, 

„Slapukas“ skaitymas, 

tekstų suvokimas, 

pasakojimas. 

Vadovėlis 54 - 59 psl. 

Zoom platforma. 

Pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys per Zoom 

platformą. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 37-

38 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 39-40 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

58 – 59 psl., 

Eduka klasė  

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

54 – 59 psl., 

 

Parašytas diktantas 

nufotografuojamas ir 

atsiunčiamas 

mokytojai. Mokytoja jį 

patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

teisingai parašyti 

žodžius, kurių rašybą 

mokėsi. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

teisingai sukurti sakinį 

ir jį užrašyti. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

raštu atsakyti į 

klausimus, teisingai 

užrašyti atsakymus. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

įvertina mokinių 

gebėjimą sudaryti 

sakinius ir juos 

užrašyti. 

Mokytoja išklauso ir 

įvertina. Vertinimo 

kriterijus – kaip 

mokiniai geba atsakyti į 

klausimus, kaip moka 

pasakoti. 

Matematika  Fizinis ugdymas Matematika Matematika 
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3. Tema: Sudedame tris 

skaičius. 

Vadovėlis 46 - 47 psl., 

pratybos 30 – 31 psl.  

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Tema: Šuoliukai į tolį 

iš vietos. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Tema: Kaip sudėti ir 

atimti dviženklius 

skaičius? 

Vadovėlis 50 - 51 psl., 

pratybos  - 34 - 35 psl., 

Pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu per 

zoom platformą. 

 

 

Tema: Kaip sudėti ir 

atimti dviženklius 

skaičius?  

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 30 

– 31 psl. 

 

 Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 34 

– 35 psl. 

 

Tamo dienynas: 

 Eduka klasė. 

 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

sudėti tris skaičius. 

 Mokiniai daro 

šuoliukus, pamatuoja 

savo šuoliukų  ilgį, 

informaciją apie 

rezultatus atsiunčia 

mokytojai. 

 Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

sudėti ir atimti 

dviženklius skaičius. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

sudėti ir atimti 

dviženklius skaičius. 

4. 

 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: „Pavasario 

gėlės“. 

Pateikiama nuoroda. 

 

   Pasaulio pažinimas 

Tema: Kuo kvepia 

pavasaris? 

Vadovėlis 42 – 43 psl., 

pratybos 39 – 40 psl. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Pateikta nuoroda 

Google naršyklėje, kaip 

   Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 
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iš popieriaus, naudojant 

įvairias priemones, 

padaryti pavasarį 

žydinčias gėles. 

pratybų sąsiuvinyje 39 

– 40 psl. 

 

Mokiniai dirba dvi 

pamokas, mokytojas 

įvertins, kai darbas bus 

baigtas. 

   Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus- ar 

mokiniai pažįsta 

pavasarį žydinčias 

gėles. 

5. 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: „Pavasario 

gėlės“. 

Pateikiama nuoroda. 

 

Matematika 

Tema: Atimame du 

skaičius.  

Vadovėlis 48 - 49 psl., 

pratybos 32 - 33 psl. 

Pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu 

per Zoom platformą. 

Matematika 

Tema: Sudedame tris 

skaičius. Atimame du 

skaičius. 

 (Kartojimas).  

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: ką reiškia 

posakis „Kas per daug, 

tas nesveika“? 

Vadovėlis 40 - 41 psl., 

pratybos 37 - 38 psl.  

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Šuoliukai į tolį 

iš vietos. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Pateikta nuoroda 

Google naršyklėje, kaip 

iš popieriaus, naudojant 

įvairias priemones, 

padaryti pavasarį 

žydinčias gėles. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 32 

– 33 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys  

Eduka klasė. 

 

Tamo dienynas:  

Pratybų sąsiuvinyje  

37-38 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

 

Mokinys 

nufotografuoja savo 

darbą ir atsiunčia 

mokytojui. Mokytojas 

įvertina. Vertinimo 

kriterijai – mokinių 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokytoja įvertina 

mokinių darbą. 

Vertinimo kriterijus – 

ar mokiniai suprato šį 

posakį. 

Mokiniai daro 

šuoliukus, pamatuoja 

savo šuoliukų  ilgį, 

informaciją apie 

rezultatus atsiunčia 

mokytojai. 
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gebėjimas dirbti pagal 

nurodymus. 

mokinių gebėjimas iš 

dviženklių skaičių 

atimti du skaičius. 

6.     Klasės valandėlė 

Kokias knygas aš 

skaitau? 

Zoom platforma. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

( Balandžio 20 d. – 24 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 pastoviai, sudėtingesnės tik stipresnių mokinių. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 7a klasė 

Tema: Skills 6c. 

2a klasė 

Tema: Shapes. 

5 klasių III gr.  

Tema: Reading 7c. 

2b klasė 

Tema: Skills time. 

6 klasių III gr.  

Tema: Zoom Grammar 7b. 

Iš vadovėlio p. 74 Ex. 1 

išsirinkti nežinomus 

žodžius. Perskaityti tekstą, 

atsakyti į Ex. 3 klausimus. 

Vadovėlio p. 76-77. Žiūrėti 

nurodytą vaizdo medžiagą. 

Padaryti pratybų p. 76-77. 

Perskaityti tekstą, padaryti 

pratybų p. 56, Ex. 1, 2. 

Vadovėlio p. 78-79. Žiūrėti 

nurodytą vaizdo medžiagą. 

Padaryti pratybų p. 78-79. 

Present perfect laiko 

įvedimas, vadovėlio p. 84 

Ex. 2, 3. Padaryti pratybų 

p. 54 Ex. 1, 2. Kartotis 

netaisyklingų 

veiksmažodžių lentelę. 

Formuojamasis Formuojamasis. Formuojamasis. Formuojamasis. Formuojamasis. 

2. 4a klasė 

Tema: Pavasario šventės. 

2b klasė 

Tema: Shapes. 

8a klasė 

Tema: Zoom Vocabulary 7a. 

2b klasė 

Tema: Skills time. 

5 klasės III gr.  

Tema: Zoom. Listening 

comprehension. 

Skaitom ir išsiverčiam 

tekstą vadovėlio p. 8. 

Padaryti pratybų p. 17 – 

perrašyti sakinius 

pabrauktus žodžius keičiant 

į duotus įvardžius.  

Vadovėlio p. 76-77. Žiūrėti 

nurodytą vaizdo medžiagą. 

Padaryti pratybų p. 76-77. 

Vadovėlyje p. 83 padarom Ex. 

6, 7. Pratybų p. 52 Ex. 1, 2, 

3,4. 

Vadovėlio p. 78-79. Žiūrėti 

nurodytą vaizdo medžiagą. 

Padaryti pratybų p. 78-79. 

Darome Ex. 3, 4, 5, 6. 

Klausymo Ex. 4+6 

vertinami pažymiu. 

Formuojamasis. Formuojamasis. Formuojamasis. Formuojamasis. Pažymys į dienyną. 
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4. 3.  8a klasė 

Tema: Vocabulary7a. 

3a klasė 

Tema: Zoom Summer 

months, 

4a klasė 

Tema: Zoom Naujų žodžių 

įvedimas. 

3a klasė 

Tema: Present Continuous 

laikas. 

6 klasės II gr. 

Tema: Zoom Grammar 7b. 

Vadovėlyje p. 83 padarom 

Ex. 6, 7. Pratybų p. 52 Ex. 

1, 2, 3,4. 

Unit 14. Naujų žodžių 

įvedimas ir įtvirtinimas p. 

18-19. Skaitome, verčiame 

dialogus. Padarome pratybų 

p. 57, pasitikriname. 

Vadovėlio p. 10-11 naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, dialogų skaitymas 

ir vertimas. Padarome pratybų 

p. 19, pasitikriname. Išmokti 

naujus žodžius. 

Vadovėlio p. 20-21, dabar 

vykstančio veiksmo įvedimas 

ir įtvirtinimas. Žiūrėti 

nurodytą vaizdo medžiagą. 

Pratybose padarome p. 56, 

pasitikriname. 

Present perfect laiko 

įvedimas, vadovėlio p. 84 

Ex. 2, 3. Padaryti pratybų 

p. 54 Ex. 1, 2. Kartotis 

netaisyklingų 

veiksmažodžių lentelę. 

Savarankiškas mokymasis. Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis 

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Zoom Vocabulary 

7a. 

3b klasė 

Tema: Zoom Summer 

months. 

4b klasė 

Tema: Zoom Naujų žodžių 

įvedimas. 

3b klasė 

Tema: Present Continuous 

laikas. 

 

Padarome vadovėlio p. 83 

Ex. 3, 4, pasitikrinam. Ex. 

3 klausymas, pasitikrinam. 

Pratybų p. 52 Ex. 2, 3. 

Unit 14. Naujų žodžių 

įvedimas ir įtvirtinimas p. 

18-19. Skaitome, verčiame 

dialogus. Padarome pratybų 

p. 57, pasitikriname. 

Vadovėlio p. 10-11 naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, dialogų skaitymas 

ir vertimas. Padarome pratybų 

p. 19, pasitikriname. Išmokti 

naujus žodžius. 

Vadovėlio p. 20-21, dabar 

vykstančio veiksmo įvedimas 

ir įtvirtinimas. Žiūrėti 

nurodytą vaizdo medžiagą. 

Pratybose padarome p. 56, 

pasitikriname. 

 

Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis  

5. 5 klasės III gr.  

Tema: Zoom Skills 7c. 

 7a klasė 

Tema: Zoom Skills 6c. 

4b klasė 

Tema: Zoom Būsimasis 

laikas. 

7a klasė 

Tema: 6c Reading. 

Susirasti nežinomų žodžių 

reikšmes, perskaityti tekstą, 

padaryti Ex. 3 p. 87 T/F. 

Ex. 5 p. 87 pasitikrinam. 

 Vadovėlio p. 75 kalbėjimo ir 

klausymo pratimai, Ex. 6 

pasitikrinam, įsivertinam. 

Vadovėlio p. 12-13, 

būsimojo laiko įvedimas ir 

įtvirtinimas, Practise 1, 2 p. 

13, pasitikriname. 

E. pratybų Ex. 2, 2, 3. 

Atitinka pratybų p. 48. 

Formuojamasis.  Sudėtinis pažymys. Formuojamasis Savarankiškas darbas. 

6. 6 klasės III gr.  

Tema: Zoom Vocabulary 

7a. 

6 klasės III gr.  

Tema: Vocabulary 7a. 

1 a, b, c, d klasės 

Tema: Raidės N ir O. 

8a klasė 

Tema: Zoom Modals. 

 

Padarome vadovėlio p. 83 

Ex. 3, 4, pasitikrinam. Ex. 

3 klausymas, pasitikrinam. 

Pratybų p. 52 Ex. 2, 3. 

Padarome pratybų p. 52-53 

Ex. 4, 5, 7. Pasikartoti 

netaisyklingų veiksmažodžių 

lentelę. 

Pasiklausyti įrašo nuo 7 min. 

31 sek. iki pabaigos. Išversti 

tėveliams Bilio sakinukus. 

Padaryti pratybų p. 42 ir 43. 

Vadovėlio p. 84, aiškinamės 

modalinių veiksmažodžių 

vartojimą, Ex. 1, 2, 3, 4 

pasitikriname. 
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Formuojamasis Savarankiškas darbas. Paskaityti tėveliams naujus 

žodžius. 

Savarankiškas darbas.  

7. Visos klasės 

Konsultacijų teikimas. 

6 klasių II gr.  

Tema: Vocabulary 7a. 

   

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

Padarome pratybų p. 52-53 

Ex. 4, 5, 7. Pasikartoti 

netaisyklingų veiksmažodžių 

lentelę. 

   

 Savarankiškas darbas.    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 
Klasė: 3a 

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 

4.  Lietuvių kalba  

Tema: Dviračio išradimo istorija. Ką apie tai žinau? 

Vadovėlis 38-39 psl.  

 

 

Ste(a)m  

Tema: „Vaistingieji augalai“ (integracija su daile- technologija, 

pasaulio pažinimu) 

Virtuali mokymosi aplinka. 

Pateikties pateikimas. 

„Vaistingieji augalai“. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlis 38-39 psl., perskaityk tekstą ir žodžiu 

atsakyk į pateiktus klausimus, pratybose 20 psl.- 1 

užduotis.  

Pateiktyje pateikiama informacija apie vaistinius augalus. 

Pateiktyje pateikta atlikti užduotis - A4 lapo formatas.                             

 

 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis Nufotografuoti A4 lapą su atliktu darbu ir atsiųsti į Tamo dienyną iki 

balandžio 24 d. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip sudaryti sudurtiniai žodžiai? (teorijos 

aiškinimas) 

Vaizdo pamoka - Zoom programėlė 

Matematika 

Tema: Kaip atlikti dalybos veiksmą kampu? 

Vaizdo pamoka – Zoom programėlė 

Vadovėlis III d. 26-27 psl. Teorinė medžiaga. 
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Vadovėlis 40-41 psl.  Pratybose 18-19 psl. – 3, 4 užduotis 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Tamo dienynas,  

Darbas vadovėlio 40-41 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje. Teorija vadovėlio 12 psl. 

Pratybose psl. 4-5- 1, 2 užduotis. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- Matematika („Kaip atlikti 

dalybos veiksmą kampu?“) 

Namų darbas: pratybose 20 psl. – 1 užduotis. Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – Zoom programėlę. 

3.   Matematika 

Tema: Kaip dalyti dviženklį, triženklį skaičių eilute? 

Vaizdo pamoka - Zoom programėlė. 

Vadovėlis III d. 24-25psl 

Anglų kalba  

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 24-25 psl. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- Matematika. 

 

Namų darbas: pratybose 16-17 psl. – 1, 6 užduotis 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – Zoom 

programėlę. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

 

4. Muzika Lietuvių kalba  

Tema: Kaip sudaryti sudurtiniai žodžiai? (teorijos kartojimas) 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

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

sumanūs. 

 Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

5.   Pasaulio pažinimas 

Tema:Giliuko skrynią pravėrus?  

Darbas pratybose 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, Messenger grupę, telefonu. 

Word formate pateikiama užduotis- „Sudurtiniai daiktavardžiai“. 

Tamo dienynas: 

Užduotys pratybose psl. 58-59- visos užduotys. 

Užduotis atlieka sąsiuvinyje arba pateiktame lape. 

Namų darbas: kartojame temas- vadovėlio 22 psl. iki 33 

psl. – ruošiamės testui. 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – Zoom programėlę. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, Messenger grupę, telefonu. 
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Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  

Tema: Kas yra liekana ir kaip ją 

užrašyti?  

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Vadovėlis III d. 28-29 psl., darbas 

sąsiuvinyje. 

Pratybose 20-21 psl- 2 užduotis 

Pasaulio pažinimas 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Testas (išeitos medžiagos patikrinimui) 

Word format- pateikiamos testo užduotys. 

 

Fizinis ugdymas (integracija su 

matematika) 

Tyrimas „Kokias sporto šakas lankė (-o) 

tavo šeimos nariai ?“ 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė- 

Matematika (kas yra liekana ir kaip ją 

užrašyti?) 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

. 

Visa informacija bus teikiama TAMO Lt 

Atlik tyrimą, kokias sporto šakas lankė 

tavo šeimos nariai (pateik diagrama). 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis 

pagal sudarytus vertinimo kriterijus. 

Atliktas darbas siunčiamas į Tamo 

dienyną. 

2. Fizinis ugdymas 

Rytinės mankštos pratimų kompleksas 

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

M8pHc4BZ5g 

Pateikiama per Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Šokis 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip įsivaizduoti ir pažinti kūrinio 

veikėją? 

Darbas pratybose 25-26 psl. 

Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 

 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt,  

Pratybose 25- 26 psl.- 1,2 užduotis 

 Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

  Nufotografuoti  pratybų 26 psl- 2 užduotį.  

ir atsiųsti  Tamo dienyną  iki balandžio 24 

d. 

3. Etika  

Darbas sąsiuviniuose asinchroniniu 

būdu. 

Matematika 

Tema: Kaip dalyti dviženklį, triženklį skaičių 

kampu? 

Vadovėlis III d. 30-31 psl., darbas sąsiuvinyje. 

Pratybose 22-23 psl. – 4, 6 užduotis. 

Muzika 

 

Tamo dienynas: Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BM8pHc4BZ5g
https://www.youtube.com/watch?v=BM8pHc4BZ5g
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Darbas sąsiuvinyje arba A4 formato 

lape- parašyk ir išvardink 5-6 teiginius, 

kokia turėtų būti vieninga ir draugiška 

klasė.  

Nufotografuoti užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – Zoom 

pamokoje 

 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Ką galima sužinoti iš interviu 

su rašytoja? 

Vadovėlis III d. 42-43-44- skaityti 

tekstą.  

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

Anglų kalba 

 

Dailė-technologijos 

Integracija su Ste(a)m pamoka 

Tema: „Vaistingieji augalai“. 

 

Tamo dienynas: vadovėlis III d. 42-43-

44- skaityti tekstą.  

Vadovėlio psl. 45- paskutinė 

užduotis į sąsiuvinį. 

 Tamo dienynas: 

Nupiešti ant A4 formato lapo pasirinktą 

vaistinį augalą iš Ste(a)m 

pamokos.(priemonės – guašas, kreidelės 

arba pieštukai). 

Užduočių patikrinimas kitoje 

pamokoje – per Zoom programėlę. 

 Nupieštas darbas nufotografuojamas ir 

siunčiamas į Tamo dienyną. 

5. Lietuvių kalba 

Tema: Ką galima sužinoti iš interviu 

su rašytoja? 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlęė 

Kartojame sudurtinius žodžius 

(savarankiškas darbas). 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip įsivaizduoti ir pažinti kūrinio 

veikėją? 

Vadovėlio psl. 46,47,48. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu. Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje (pasakos 

garso įrašo klausymas) 

Dailė-technologijos 

Tema: Pelėda (lipdymas) 

Pateiktis - „Lipdome pelėdas“ 

Tamo dienynas: 

Pratybose  24 psl., 4,5 užduotis. 

 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė- sumanūs. 

Atkreipti dėmesį vadovėlio 46 psl. į pavaizduotą 

schema. 

Atsakyk į vadovėlio 49 psl. pateiktus klausimus. 

Tamo dienynas: 

Pateiktis „Pelėdos lipdymas“. 

(priemonės- plastilinas, mediniai 

krapštukai, flomasteriai). 
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Vaizdo pamokos metu - patikrinimas ir 

įsivertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt  

Nulipdytas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

6.   Klasės vadovo programa  

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Projektinio darbo paskyrimas, aptarimas, 

pasiruošimas. 

Pokalbis (atsakymas į klausimus). 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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 

Tema: Sprendžiame.  

9 skyrius, 82 – 83 psl. 

6b klasė 

Tema: Tūriai. 

Pasitikriname. 63 psl. 

6b klasė 

Tema: Testas. 62 psl. 

5b klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. 

8a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Atstumai. 

Perimetrai. 

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. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

Savęs įsivertinimas Savęs įsivertinimas Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys 

2. 7a klasė I grupė 

Tema: Trikampio 

kraštinės ir kampai. 

 58 - 59 psl. 

Office 365 

 (vaizdo pamoka). 

6a klasė 

Tema: Tūriai. 

Pasitikriname. 63 psl. 

Office 365 

 (vaizdo pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Trikampio 

pusiaukraštinės. 60 – 61 

psl. Office 365  

(vaizdo pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Trikampio 

aukštinės. 64 – 65 psl. 

Office 365 

 (vaizdo pamoka). 

6b klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Tūriai. 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, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 
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Savęs įsivertinimas  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

3. 6a klasė 

Tema: Skaičių 0, 1, 2, 

..., 10 kubų lentelė. 

 

 

 

5a klasė 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. 

Pasitikriname. 87 psl. 

Office 365 

 (vaizdo pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Trikampio 

pusiaukampinės. 

 62 – 63 psl. 

7a klasė I grupė 

Tema: Trikampio 

aukštinės. 64 – 65 psl. 

Office 365 

 (vaizdo pamoka). 

5a klasė 

Tema: Testas. 86 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, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne. 

 

 

Savęs įsivertinimas.  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

4. 5b klasė 

Tema: Sprendžiame.  

9 skyrius, 82 – 83 psl. 

5b klasė 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. 

Pasitikriname. 87 psl. 

Office 365 

 (vaizdo pamoka). 

 6a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Tūriai. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Braižome  

trikampį. 66 – 67 psl. 

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. 

 

 

5. 8a klasė 

Tema: Paklaidos. 

 98 – 99 psl. 

Office 365 

 (vaizdo pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Testas. 62 psl. 

5a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. 

5b klasė 

Tema: Testas. 86 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. 
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 Savęs įsivertinimas 

 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

Savęs įsivertinimas. 

6. 7a klasė II grupė 

Tema: Trikampio 

kraštinės ir kampai. 58 

- 59 psl. 

7a klasė II grupė 

Tema: Trikampio 

pusiaukraštinės. 

60 – 61 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

8a klasė 

Tema: Pasitikriname. 

122 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

6b klasė 

Tema: Sprendžiame. 8 

skyrius. 58 – 59 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Klasės valandėlė 

Tema „Abejingumas 

mūsų priešas“. 

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   

7.  8a klasė 

Tema: Sprendžiame. 

102 - 103 psl. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

 Konsultacinė pamoka  

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

  

 

 

 

 Savęs įsivertinimas    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 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 

Pamokos tema:  

„Uodo linksmybės“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

1d klasė 

 Pamokos tema: 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

linksmosios užduotis“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Mano mėgstamas 

pasaulio muzikos 

atlikėjas“. 

Skenuota užduotis 

4b klasė 

Pamokos tema:  

„Solfedžio pratimų 

atsiskaitymas“ 

 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

linksmosios užduotis“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

Facebook 

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 

Mokiniai vertinami 

pažymiu. 

Idiografinis vertinimas. Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Nufotografuos 

Atliktas užduotis ir 

atsiųs mokytojui 

2. 

 

 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Pučiamieji 

instrumentai“. 

1c klasė 

 Pamokos tema: 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

linksmosios užduotis“. 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

linksmosios užduotis“. 

4a klasė 

Pamokos tema:  

„Solfedžio pratimų 

atsiskaitymas“. 

 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Pučiamieji 

instrumentai“ 

(muzikos klausymas). 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Idiografinis vertinimas Idiografinis vertinimas. 

Nufotografuos ir atsiųs 

atliktas užduotis 

mokytojui. 

3. 

 

 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Solfedžio pratimai“ 

„Melodijos šokis“. 

Skenuotos užduotis 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė 

Pamokos tema: „Uodo 

linksmybės“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

5a klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai Estija ir 

Slavų kraštas“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė  

Pamokos tema: „Uodo 

linksmybės“. 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Pučiamieji 

instrumentai“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

 

Idiografinis vertinimas. 

Užduočių atlikimas 

vaizdo pamokoje 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Kaupiamasis 

įvertinimas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Idiografinis vertinimas. 

Nufotografuos ir atsiųs 

atliktas užduotis 

mokytojui. 

4. 

 

 

 

 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Pučiamieji 

instrumentai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Solfedžio pratimai“ 

„Melodijos šokis“. 

Skenuotos užduotis 

 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

linksmosios užduotis“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

VAIZDO PAMOKA 

2a klasė 

Pamokos tema: „Uodo 

linksmybės“ 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

6b klasė 

Pamokos tema: 

„Lietuvos ir užsienio 

atlikėjai“. 

Skenuota medžiaga 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

TAMO žurnalas 

Microsoft Office 365 
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Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Idiografinis vertinimas. 

Užduočių atlikimas 

vaizdo pamokoje 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Mokiniai vertinami 

pažymiu. 

5. 6a klasė 

Pamokos tema: 

„Lietuvos ir užsienio 

atlikėjai“. 

Skenuota medžiaga 

5b klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai Estija ir 

Slavų kraštas“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

VAIZDO PAMOKA 

1c klasė 

Pamokos tema: 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

linksmosios užduotis“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

linksmosios užduotis“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

VAIZDO PAMOKA 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

linksmosios užduotis“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

 

TAMO žurnalas 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

Mokiniai vertinami 

pažymiu. 

Kaupiamasis 

įvertinimas  

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Nufotografuos 

Atliktas užduotis ir 

atsiųs mokytojui 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Nufotografuos 

Atliktas užduotis ir 

atsiųs mokytojui 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Nufotografuos 

Atliktas užduotis ir 

atsiųs mokytojui 

6.  8a klasė 

Pamokos tema: 

„Lietuvos pramoginė 

muzikos istorija“. 

Skenuota medžiaga. 

VAIZDO PAMOKA 

 

8b klasė 

Pamokos tema: 

„Simfoninis orkestras“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengta 

medžiaga skaidrėse 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema:  

„Ruda daina“. 

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

 

 

 Mokiniai vertinami 

pažymiu. 

Mokiniai vertinami 

pažymiu. 

  

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „Ne 

paskutinį kartą 
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susitikom dainos 

mokymasis“. 

  TAMO žurnalas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

Mokytojas: Vilma Plutienė 
Dalykas: 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. 8b klasė - matematika 

Tema: Stačiojo trikampio 

savybės, visi trikampių lygumo 

požymiai. 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Duomenų 

apdorojimas ir pateikimas 

skaičiuokle. Teksto ir 

lentelių tvarkymo 

galimybės skaičiuoklėje. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu 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 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams platformoje  

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

  Užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 
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Office365, Microsoft 

Teams platformoje 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą 

  Pateiktis atsiųsti į 

Office365 paštą 

2. 8 klasė T grupė 

IT 

Tema: Duomenų apdorojimas 

ir pateikimas skaičiuokle. 

Teksto ir lentelių tvarkymo 

galimybės skaičiuoklėje. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

8b klasė – matematika 

Tema.  Trikampio plotas. 

Paklaidos. Absoliučiosios ir 

santykinės paklaidos 

formulės. 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

   

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams platformoje 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 ir 

Microsoft Teams 

platformoje 

   

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą.  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

   

3. 7a klasė I gr. 

IT 

Tema: Kūrybinis darbas 

„STEAM logotipas“ 

STEAM logotipą galima 

sukurti bet kuria Jums 

1c klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis 

turinys. 

 1d klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis 

turinys. 

6ab klasės I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai 
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priimtina grafinio dizaino 

programėle. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

Mokiniai apibūdina 

pateikčių rengyklės 

paskirtį. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams platformoje 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT  

 Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT 

Užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Kūrybinius darbus atsiųsti į 

Office365 paštą 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT skaitmeninėje 

erdvėje. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Pateiktis atsiųsti į 

Office365 paštą 

4. 6ab klasės III gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir 

pristatymas. Pateikčių rengimo 

pagrindai. 

Mokiniai apibūdina pateikčių 

rengyklės paskirtį. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 8b – matematika 

Tema. Rombo, 

stačiakampio ir kvadrato 

savybės, keturkampių 

plotai. 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – 

skaitmeninė mokymosi 

erdvė. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

1a klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis 

turinys. 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

5b klasė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas. 

Mokiniai skiria 

klaviatūros lygius, 

nusako jų paskirtį. 

Mokosi formatuoti 

simbolius (tekstą), 

lygiuoti pastraipas, 

atitraukti pirmąją 

pastraipos eilutę. 
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Nustatyti teksto kalbą ir 

naudotis rašybos 

tikrinimo priemones. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams platformoje 

 Užduotys paskirtos 

EMA pratybose. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365 ir 

Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT 

Užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Pateiktis atsiųsti į Office365 

paštą 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Darbus atsiųsti į 

Office365 paštą 

5.  7a klasė II gr. 

IT 

Tema: Kūrybinis darbas 

„STEAM logotipas“. 

STEAM logotipą galima 

sukurti bet kuria Jums 

priimtina grafinio dizaino 

programėle. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

1b klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis 

turinys. 

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

8b klasė - matematika 

Tema. Apskritimo ir jo 

lanko ilgis, skritulio ir jo 

išpjovos plotas. 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 
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 Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft 

Teams platformoje 

Užduotys paskirtos 

Eduka klasės mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT  

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365 ir Microsoft 

Teams platformoje 

 

 Kūrybinius darbus atsiųsti į 

Office365 paštą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 

6. 2a klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Menininkas: klaidų 

ieškojimas 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi erdvėse. 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 2 gr. 

Komandos ir jų atributai – 

spalvos ir formos. 

 

5a klasė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas. 

Mokiniai skiria 

klaviatūros lygius, 

nusako jų paskirtį. 

Mokosi formatuoti 

simbolius (tekstą), 

lygiuoti pastraipas, 

atitraukti pirmąją 

pastraipos eilutę. 

Nustatyti teksto kalbą ir 

naudotis rašybos 

tikrinimo priemones. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

2b klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Menininkas: klaidų 

ieškojimas 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo 

platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi 

erdvėse. 

8b klasės valandėlė 

Tema: Asmeninių 

nuostatų formavimas 

Olweus programa. 

Diskusija.  Ar aš moku 

mokytis 

Kaip atsispirti pajuokai 

,,moksliukas. 

Bendravimas vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje 
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Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org mokymosi 

aplinkose. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org 

mokymosi aplinkose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

Bendravimas vyks 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Visa informacija bus 

teikiama TAMO.LT, 

Office365 ir Microsoft 

Teams platformoje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

Formuojamasis vertinimas Darbus atsiųsti į 

Office365 paštą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

 

7. Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 1 gr. 

Komandos ir jų atributai – 

spalvos ir formos. 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 3 gr. 

Komandos ir jų atributai – 

spalvos ir formos. 

 Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 4 gr. 

Komandos ir jų atributai – 

spalvos ir formos. 

 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 

Formuojamasis vertinimas Formuojamasis vertinimas  Formuojamasis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

 

Mokytojas: VILMA VILTĖ ŠIVICKIENĖ 
Klasė: 1b 

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

galės konsultuotis. 

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  Pasaulio pažinimas 

(integracija su matematika).  

TEMA: 

Prisimink, pakartok! 

Metų laikai, kalendorius. 

Vadovėlis pusl., 34-35 ir 

pratybos pagal temą. 

*Vaizdo įrašas. Filmukas. 

*Testas (priede).. 

Kam reikalinga saulė  

Vadovėlio pusl., 38-39 ir 

pratybos pagal temą. 

Pasaulio pažinimas 

TEMA: 

„Ekologija. Mokausi 

rūšiuoti“. 

*Vaizdo įrašas filmukas. 

*Vaizdo įrašas. Miglės 

pristatymas. 

Užduotys lapuose. 

Matematika 

TEMA: 

 „Kaip iš dviženklio skaičiaus 

atimti vienženklį“, 

vadovėlio psl., 40-41. 

Darbas pratybose, psl. 24-25. 

*Papildomos užduotys į 

sąsiuvinį (prisegtame 

aplanke). Užduotis turi atlikti 

visi. 

 

 

STEAM. 

 (integracija su pasaulio 

pažinimu). 

TEMA: 

„Kiaušinio galios“. 

Atlieku bandymą su 

kiaušiniu. 
Pateikiama nuoroda su 

vaizdo ir garso įrašu. 

. 

Matematika 

TEMA: 

„Ar jau moku?“ 

Vadovėlio pusl.44-45. 

Pratybos pusl. 28-29. 

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. 

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. 

Testo atsiuntimas 

mokytojai. 

 

 

Atlikę užduotis mokiniai 

atliks asmeninį įsivertinimą 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

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 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Eduka 

sistemoje. 

Užduočių lapo 

fotografavimas ir siuntimas. 

2.  Lietuvių kalba 

TEMA: 

„PAKARTOJU- 

PRISIMENU“. 

Vadovėlio pusl.,52-53. 

Pratybos pusl., 35-36. 

Išsiaiškinu diktanto tekstą, 

Suprantu ir įsidėmiu 

paryškintų žodžių rašybą. 

Pamoka vyksta sinchroniniu 

būdu per Zoom platformą. 

Diktanto rašymas pratybose. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Tema: Ką supratau perskaitęs 

pasaką „Pupa“?  

Vadovėlis 56 - 57 psl., 

pratybos 39 - 40 psl., 

Eduka klasė. 

*Papildoma užd., lapuose. 

KAS NORI! 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

Kada bus rytoj?  

N. Kepenienė „Slapukas“. 

Žodžiai, nusakantys 

veiksmą, kuris vyks 

ateityje. 

Vadovėlis 60 - 61 psl., 

pratybos  43 - 44 psl., 

 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Užklasinis (namų) 

skaitymas“ 

Skaitau savarankiškai. 

*Papildoma užduotis. 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu. 

 

 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

 Ema pratybos, Tamo 

dienynas, bendra grupė. 

Eduka, Tamo, bendra grupė. 

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Diktanto fotonuotrauka 

siunčiama mokytojai. 

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. 

Papildomų užd. 

Vertinimas. Užduotis 

reikalinga atsiųsti el. paštu. 

vilmosviltesklase@gmail. 

com 

Atsiskaitymui pageidaujama 

atsiųsti vaiko balso ar 

trumpą vaizdo įrašą su 

pasakojimu (pagal tam tikrą 

instrukciją). 

Užduočių lapo 

fotografavimas ir siuntimas. 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“. 
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3.   Lietuvių kalba 

TEMA: 

Praeities laikas. Žinių 

įtvirtinimas. 

*Užduotys lapuose. 

*Užduotis Edukoje. 

 

 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Kada bus rytoj? N. Kepenienė 

„Slapukas“. Žodžiai, 

nusakantys veiksmą, kuris 

vyks ateityje. 

Vadovėlis 58 - 59 psl., 

pratybos  41 - 42 psl., 

Eduka klasė. 

 

Matematika 

TEMA: 

Atimtis iki 100 

„Aš jau moku ir pasitikrinu 

žinias“ 

Vadov. pusl. 42-43 

Pratybos pusl. 26-27. 

*Užduotys atsikaitymui - 

užduočių lape 

„Skaičiuoju“. 

*Papildoma užduotis EMA 

pratybose. 

Fizinis ugdymas 

(integracija su lietuvių) 

TEMA: 

„Mankštinuosi linksmai“ 

*Vaizdo filmukas. 

 

 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. 

Fotonuotraukos siuntimas 

mokytojai. 

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. 

 

 

 

4. 

Matematika 

TEMA: 

Skaičiuoju iki 100. 

 „Kaip sudėti dviženklius ir 

vienženklįus skaičius“ 

Vadovėlio pusl., 36-37 

Pratybos pusl., 20-21. 

*Papildomos užduotys 

lapuose. 

 Fizinis ugdymas 

Integracija su anglų kalba 

TEMA: 

„Mankštinuosi linksmai“ 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu). 

TEMA: 

„ Vaizduoju - piešiu“.  

*Vaizdo filmukas. 

*Vaizdo filmukas. Pijaus 

pristatymas. 

 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Ko išmokau“ 

Aptarimas. 

Pamoka vyksta sinchroniniu 

būdu per Zoom platformą. 

Skaitau, pasakoju. 

Mokausi sklandžiai pasakoti. 

Vadovėlio pusl. 62-63. 

Trumpas atsiskaitymas. 
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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 

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. 

 Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas. 

Užduočių lapo 

fotografavimas. 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“. 

5. Lietuvių kalba 

TEMA: 

Kaip užaugo pupa?  

Lietuvių liaudies pasaka 

„Pupa“. Žodžiai, nusakantys 

veiksmą vykusį praeityje. 

Vadovėlis 54 - 55 psl., 

pratybos 37 - 38 psl. 

Aiškinamasis mokytojos 

garso įrašas. 

Eduka klasė. 

Matematika 

TEMA: 

Sudėtis iki100. 

„Skaičiuoju, praktikuojuosi“ 

Vadovėlio  pusl., 38-39. 

Atlieku užduotis pratybose. 

Užduotys pratybose pusl., 

 22-23 

*Papildomas lapas su 

užduotimis. 

Skaitmeninės EMA užduotys. 

 Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu). 

TEMA: 

„Vaizduoju - piešiu“.  

*Vaizdo filmukas. 

*Vaizdo filmukas. Pijaus 

pristatymas. 

  

 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, EMA skaitmeninės 

užduotys. 

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. 

 

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

Aptarimas su tėveliais.  

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

 Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 
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sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Mokytojos EMA užduočių 

vertinimas. 

*Papildomo užduočių lapo 

siuntimas mokytojai. 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

6. Neformalus ugdymas - 

Fizinis aktyvumas ir sveika 

gyvensena. 

TEMA: 

Rankšluosčių mankšta, 

pateikiama nuoroda. 

 Neformalus ugdymas- 

Kūrybinės dirbtuvės. 

TEMA: 

Tema: „Pavasario gėlės“. 

Pateikiama nuoroda. 

 

 Klasės valandėlė 

TEMA: 

Tyrinėju, eksperimentuoju. 

 Kūrybinė užduotis. 

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 20 d. – balandžio 24 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. 

Pamok

a 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

 

1. 

5b klasė -  Gamta ir žmogus 

Tema: Kaip paaiškinti 

magnetizmą? 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Tema: Vienas mažas 

žmogaus žingsnis 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis Eureka: 

Skaityti 164,165 psl. iš 

vadovėlio. 

1. Atsakyti į1 2,3 kl. iš 165 psl. 

Atlikti užduotis iš pratybų 

25,26 psl. 

 

 

 

 Vadovėlis Eureka: 

Skaityti 208, 209 psl. iš 

vadovėlio. 

Atsakyti į 2, 3,4,5, kl. iš 

209 psl. 

Atlikti užduotis iš pratybų 

31 psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

  Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

EMA pratybos 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 
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2 

 

5a klasė –  

Gamta ir žmogus 

Tema: Kaip paaiškinti 

magnetizmą? 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

 5a klasė –  

Gamta ir žmogus 

Tema: Šuo- ištikimas 

žmogaus draugas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

6b klasė –  

Gamta ir žmogus 

Tema: Vienas mažas 

žmogaus žingsnis 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

. Vadovėlis Eureka: 

Skaityti 164,165 psl. iš 

vadovėlio. 

1. Atsakyti į1 2,3 kl. iš 165 psl. 

Atlikti užduotis iš pratybų 

25,26 psl. 

 .Vadovėlis Eureka: 

Skaityti168, 171 psl. 

Atlikti užduotis iš pratybų 

27,28,29 psl. 

https://prezi.com/s73appv3i

mnt/5-kl-91-nuo-vilko-iki-

suns/ 

Vadovėlis Eureka: 

Skaityti 208, 209 psl. iš 

vadovėlio. 

Atsakyti į 2, 3,4,5, kl. iš 

209 psl. 

Atlikti užduotis iš pratybų 

31 psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos: 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

 

3 6b klasė – 

 Gamta ir žmogus 

Tema: Mėnulis- Žemės 

palydovas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu.( vaizdinė pamoka) 

6a klasė – 

 Gamta ir žmogus 

Tema: Mėnulis Žemės- palydovas 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

( vaizdinė pamoka). 

5b klasė –  

Gamta ir žmogus  

Tema: Šuo- ištikimas 

žmogaus draugas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

8b klasė –  

Chemija 

Tema: Oksidai 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

Skaityti 206,207 psl. iš 

vadovėlio. 

Atsakyti į 1,2,3,4,5,6 kl. iš 207 

psl. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hf91T1_vrKU 

Vadovėlis Eureka: 

Skaityti 206,207 psl. iš vadovėlio. 

Atsakyti į 1,2,3,4,5,6 kl. iš 207 psl. 

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

=hf91T1_vrKU 

Vadovėlis Eureka: 

Skaityti168, 171 psl. 

Atlikti užduotis iš pratybų 

27,28,29 psl. 

https://prezi.com/s73appv3i

mnt/5-kl-91-nuo-vilko-iki-

suns/ 

Vadovėlis - Chemija: 

Skaityti 122,123 psl. 

1. Atsakyti į1,2 kl. iš 123 psl. 

 

 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

 

https://prezi.com/s73appv3imnt/5-kl-91-nuo-vilko-iki-suns/
https://prezi.com/s73appv3imnt/5-kl-91-nuo-vilko-iki-suns/
https://prezi.com/s73appv3imnt/5-kl-91-nuo-vilko-iki-suns/
https://www.youtube.com/watch?v=hf91T1_vrKU
https://www.youtube.com/watch?v=hf91T1_vrKU
https://www.youtube.com/watch?v=hf91T1_vrKU
https://www.youtube.com/watch?v=hf91T1_vrKU
https://prezi.com/s73appv3imnt/5-kl-91-nuo-vilko-iki-suns/
https://prezi.com/s73appv3imnt/5-kl-91-nuo-vilko-iki-suns/
https://prezi.com/s73appv3imnt/5-kl-91-nuo-vilko-iki-suns/
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Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

4. 8a klasė –  

Chemija 

Tema: Deguonis, ozonas ir 

gyvieji organizmai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

8b klasė –  

Biologija 

Tema: Ar palikuoniai visada 

panašūs į savo tėvus 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

7a klasė 2 gr. 

 –Biologija 

Tema: Kaip organizmai 

prisitaikę išgyventi 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

8a klasė –  

Chemija 

Tema: Oksidai 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis - Chemija: 

Skaityti 120,121 psl. 

Atsakyti į 1,,3,4,5 kl. iš 121 

psl. 

 

Vadovėlis – Biologija: 

Skaityti 124-127 psl. iš vadovėlio 

Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 127 psl.. 

https://prezi.com/yf5wx3iu9pi1/gen

ai-ir-paveldimumas/ 

Vadovėlis - Biologija: 

Skaityti 64, 65 psl. 

Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 65 psl. 

https://prezi.com/v1rvacztc0

yz/prisitaike-isgyventi-

ekstremaliomis-salygomis/ 

Vadovėlis - Chemija: 

Skaityti 122,123 psl. 

Atsakyti į 1,2 kl. iš 123 psl. 

 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

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. 8b klasė –  

Chemija 

Tema: Deguonis, ozonas ir 

gyvieji organizmai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu mokymas 

8a klasė –  

Biologija 

Tema: Ar palikuoniai visada 

panašūs į savo tėvus 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

7a klasė 1gr. – 

Biologija  

Tema: Kaip organizmai 

prisitaikę išgyventi 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

7a klasė 2gr. –  

Biologija 

Tema: Staigus organizmų 

populiacijos didėjimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis - Chemija: 

Skaityti 120,121 psl. 

Atsakyti į 1,,3,4,5 kl. iš 121 

psl. 

 

Vadovėlis – Biologija: 

Skaityti 124-127 psl. iš vadovėlio 

Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 127 psl.. 

https://prezi.com/yf5wx3iu9pi1/gen

ai-ir-paveldimumas/ 

Vadovėlis – Biologija: 

Skaityti 64, 65 psl. 

Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 65 psl. 

https://prezi.com/v1rvacztc0

yz/prisitaike-isgyventi-

ekstremaliomis-salygomis/ 

Vadovėlis – Biologija: 

Skaityti 66, 67 psl. 

Atsakyti į 1, 2 ,3 klausimus 

iš 67 psl. 

https://prezi.com/1c2ajms0f

5dt/demografinis-

sprogimas-globaline-

problema/ 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama  

el. paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

 

https://prezi.com/yf5wx3iu9pi1/genai-ir-paveldimumas/
https://prezi.com/yf5wx3iu9pi1/genai-ir-paveldimumas/
https://prezi.com/v1rvacztc0yz/prisitaike-isgyventi-ekstremaliomis-salygomis/
https://prezi.com/v1rvacztc0yz/prisitaike-isgyventi-ekstremaliomis-salygomis/
https://prezi.com/v1rvacztc0yz/prisitaike-isgyventi-ekstremaliomis-salygomis/
https://prezi.com/yf5wx3iu9pi1/genai-ir-paveldimumas/
https://prezi.com/yf5wx3iu9pi1/genai-ir-paveldimumas/
https://prezi.com/v1rvacztc0yz/prisitaike-isgyventi-ekstremaliomis-salygomis/
https://prezi.com/v1rvacztc0yz/prisitaike-isgyventi-ekstremaliomis-salygomis/
https://prezi.com/v1rvacztc0yz/prisitaike-isgyventi-ekstremaliomis-salygomis/
https://prezi.com/1c2ajms0f5dt/demografinis-sprogimas-globaline-problema/
https://prezi.com/1c2ajms0f5dt/demografinis-sprogimas-globaline-problema/
https://prezi.com/1c2ajms0f5dt/demografinis-sprogimas-globaline-problema/
https://prezi.com/1c2ajms0f5dt/demografinis-sprogimas-globaline-problema/
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EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 

 

6. Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

 7 klasė 1gr –  

Biologija  

Tema: Staigus organizmų 

populiacijos didėjimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Klasės valandėlė. 

Sinchroniniu 

būdu 

Kiaušinis ant vandens 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ogLDEEsqp2c 

Spalvų vilkelis 

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

=devaHwmUZzs 

 Vadovėlis – Biologija: 

Skaityti 66, 67 psl. 

Atsakyti į 1, 2 ,3 klausimus 

iš 67 psl. 

https://prezi.com/1c2ajms0f

5dt/demografinis-

sprogimas-globaline-

problema/ 

Pokalbiai 

„ Mano 

laisvalaikis“ 

 

 

   Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c
https://www.youtube.com/watch?v=devaHwmUZzs
https://www.youtube.com/watch?v=devaHwmUZzs
https://prezi.com/1c2ajms0f5dt/demografinis-sprogimas-globaline-problema/
https://prezi.com/1c2ajms0f5dt/demografinis-sprogimas-globaline-problema/
https://prezi.com/1c2ajms0f5dt/demografinis-sprogimas-globaline-problema/
https://prezi.com/1c2ajms0f5dt/demografinis-sprogimas-globaline-problema/
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 20 d. – balandžio 24 d.) 

       Mokytojas: Violeta Visockienė 
       Dalykas: lietuvių kalba 

       1.  Darbas vyks su EMA, Eduka programomis, PowerPoint pateiktimis, 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:  

Kūrybinis rašymas – rašinys 

tema Koks žmogus yra stiprus? 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

5 b klasė - kalba 

Tema:  

Veiksmažodžių valdomi 

linksniai. Taisyklingas 

linksnių vartojimas. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

    1. Skaityti psl. 56 – 57 

2. Atlikti psl. 2, 4,5 užduotis 

   Mokiniai parašę rašinį atsiunčia 

į Tamo 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo. 

2. 5b klasė - literatūra 

Tema:  

 5-6 Tikra Karalaitė  

H.K.Andersenas Karalaitė 

ant žirnio. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

5 b klasė- literatūra 

Tema:  

Linksnių reikšmės. 

Pagrindiniai vienarūšių 

sakinio dalių skyrybos 

atvejai. 

 5b klasė - literatūra 

Tema:  

Tikra karalaitė  

R. Skučaitė  Karalaitė ant žirnio 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

8b klasė - kalba 

Tema:  

Išplėstinės dalyvinės, 

pusdalyvinės, padalyvinės 

aplinkybės. 
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būdu. Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

1. Perskaityti psl. 52-53 

2. Atlikti psl. 53- 1, 2 

užduotis 

 

1. Susipažinti psl. 52 – 55. 

2. Atlikti psl. 55 – 4, 5 

užduotis 

 Literatūrinė pasaka 

1. Perskaityti psl. 54 – 57. 

2. Atlikti psl. 54 – 3, 4, 5,7 

užduotis 

1.Susipažinti psl. 50 – 51. 

2.Atlikti 51psl. – 77prat. – 

1, 2 užduotis 

 

Kaupiamasis vertinimas Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 Kaupiamasis vertinimas Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

3. 5 b klasė kalba 

Tema :  

Daiktavardžio gramatinių 

požymių įtvirtinimas. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

8a klasė - literatūra 

Tema: 

1 skyrius.  

Kada baigiasi vaikystė? S. 

Šaltenis „Riešutų duona“. 

Kūrinio simbolika. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

  8a klasė - literatūra 

Tema:  

Išplėstinės dalyvinės, 

pusdalyvinės, padalyvinės 

aplinkybės. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Ema užduočių atlikimas. Perskaityti psl. 88- 91. 

Atlikti psl. 90 A – 2, B – 

2,3 C - 2 

  Susipažinti psl. 50 – 51. 

Atlikti 51 psl. – 77 prat. – 

1, 2 užduotis. 

Užduočių atlikimas 

įvertinamas automatiškai 

Kaupiamasis vertinimas   Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

4. 8b klasė – literatūra  

Tema:  

3 skyriaus apibendrinimas. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

8a klasė – kalba 

Tema: 

Išplėstinės dalyvinės, 

pusdalyvinės, padalyvinės 

aplinkybės. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

 8b klasė -  literatūra  

Tema: 

Kūrybinis rašymas – rašinys 

tema Koks žmogus yra stiprus? 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Kontrolinis III temos 

įsivertinimas. 

Perskaityti Karo metų 

dienoraštis  psl. 82 

Atlikti psl. 83 – nagrinėju-

užduotis visiems. 

Susipažinti psl. 50 – 51. 

Atlikti 51 psl. – 77 prat. -1, 

2 užduotis. 
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Papildomai (aštuonetui-

dešimtukui)-Pakartoju ir 

įsivertinu užduotys 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 Mokiniai parašę rašinį atsiunčia 

į Tamo 

 

5.  8b klasė - literatūra  

Tema:  

1 skyrius.  

Kada baigiasi vaikystė? S. 

Šaltenis „Riešutų duona“. 

Kūrinio simbolika. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

   

 Perskaityti psl. 88-91. 

Atlikti psl. 90 

A – 2, B – 2,3 C – 2 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - literatūra  

Tema:  3 skyriaus 

apibendrinimas.  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu.  

8b klasė - kalba 

Tema: 

Išplėstinės dalyvinės, 

pusdalyvinės, padalyvinės 

aplinkybės 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

   

Kontrolinis III temos 

įsivertinimas 

Perskaityti Karo metų 

dienoraštis  psl. 82 

Atlikti psl. 83 – nagrinėju-

užduotis visiems. 

Papildomai (aštuonetui-

dešimtukui)-Pakartoju ir 

įsivertinu užduotys 

Susipažinti psl. 50 – 51. 

Atlikti 51psl. – 77prat. -1, 2 

užduotis 
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Kaupiamasis vertinimas. Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

   

7.    Konsultacija 

vyks asinchroniniu būdu. 

 Tema : Raštingumo pratybos. 

 

   Užduotys atliekamos  

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

 

   Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

 

 

 


