
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d.- balandžio 30 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: 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 

Mokytojas: Jolita Miškinienė 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 

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 27 d.- balandžio 30 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 pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

   

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
   

 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 28  

   

2.        1d klasė  5b klasė 3a klasė 4a klasė 
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TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus 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 apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 28  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 29 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 30  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

atsakymai į klausimus. 

2020 05 08 
3.  1a klasė 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

2b klasė 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

6b klasė 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

4b klasė 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus 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 apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 28  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

atsakymai į klausimus. 

2020 04 29 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į  pateiktus 

klausimus, trumpa 

filmo refleksija. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 05 08 

4.  1b klasė 2a klasė 3a klasė 1c klasė 
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TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus 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 apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 28  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 04 29 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

atsakymai į klausimus. 

2020 04 30 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 05 08 
5.   PUG  

Youtube šokio su 

muzika nuorodos 

pateikimas 

6a klasė 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

atsakys į pateiktus 

klausimus. 

 

 

 
 Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 

  Aptarimas su tėveliais. Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į  pateiktus 
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klausimus, trumpa 

filmo refleksija.  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – gegužės 1 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 

Tema ,, Šviesos 

atspindys. Šviesos 

atspindžiai aplink mus“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

 8 a klasė 

Tema ,,Atmosfera. 

Atmosferos slėgis“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 
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  Office 365  Office 365 

  Testinė užduotis 

Office 365 

Kontrolinio testo 

įvertinimas 

 Testas ,,Atmosferos 

slėgis“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

5.   8a klasė 

Tema ,,Hidraulinis 

presas, vandentiekis,  

šliuzai“ Savarankiškas 

darbas Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

 8b klasė 

Tema ,,Atmosfera. 

Atmosferos slėgis“ 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

  Office 365  Office365 

  Paruošti prezentaciją 

,,Hidraulinis presas, 

vandentiekis,  šliuzai“ 

(pasirenkant vieną iš jų) 

su PowerPoint. 

Kaupiamasis balas 

 Testas ,,Atmosferos 

slėgis“ 

Office 365. 

Kaupiamasis balas 

6.   7a (2) klasė 

Tema ,,Šviesos 

atspindys. Šviesos 

atspindžiai aplink mus“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

13.00 val. 

  

  Office365   

  Tęstinė užduotis 

Office365 

Kontrolinio testo 

įvertinimas 

  

7.   8b klasė   
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Tema ,,Hidraulinis 

presas, vandentiekis,  

šliuzai“. Savarankiškas 

darbas Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

  Office365   

  Paruošti prezentaciją 

,,Hidraulinis presas, 

vandentiekis, šliuzai“ 

(pasirenkant vieną iš jų) 

su PowerPoint. 

Kaupiamasis balas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 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 

1. Mokomasis filmukas 

apie pojūčius, vaizdo 

medžiagos nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Pokalbis apie mokslą 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Pokalbis apie žmogaus 

kūno sandarą, Nuorodo 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Iš pateiktų nuorodų 

padaryti vaikams 

patinkantį 

eksperimentą. 

Užduotys pateikiamos 

„Opa-pa“  pratybose 

 

Užduotys pateikiamos 

pratybose 

Užduotys pateikiamos 

pratybose 

Pateikta kūrybinė 

užduotis Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 
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Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Grįžtamasis ryšys 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

2. Klausosi tėvų sekamos 

pasakos  apie pojūčius. 

Nuorodos patalpintos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Marsiečiai 

rekomenduoja linksmą 

mankštelę: 

nuoroda patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Vaizdinė medžiaga  

,,Šokame ir 

sportuojame su vaizdo 

filmuko herojais“ 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje . 

 

Žodžių junginių 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Matematinė užduotis, 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Žodžių skiemenavimas, 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

3. Parašius žodžių 

junginius, paskaityti su 

tėveliais. 

Klausyti tėvų sekamos 

pasakos apie 

,,Mėgintuvėlio kelionę“ 

ir atsakyti į duotus 

klausimus, nuoroda 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Eksperimentas su 

vandeniu, aliejumi ir 

sirupu. Nuoroda 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

„Marsiečiai 

rekomenduoja linksmą 

mankštelę“: 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 
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↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. –30 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: Reported 

questions. Grammar 

practice. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2a klasė  

Tema: Test. Revising unit 

9. 

Vaizdo pamoka ZOOM. 

 

 

5a/b klasė 

Tema: Introducing new 

vocabulary. Reading and 

text comprehension 

activities. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2b klasė 

Tema: English is fun. 

Interactive games. 

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. 

 

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 

  

2. 

 

 

4a klasė 

Tema: Future simple 

tense. Practice. 

2b klasė 

Tema: Test. Revising unit 

9. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

8b klasė 

Tema: Grammar: 

comparatives/superlatives 

2a klasė 

English is fun. Interactive 

games. 
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Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

  Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

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. 

 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir įsivertinimas 

 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

  

3. 

 

 

 

8b klasė 

Tema: Vocabulary 

activities.Text 

comprehension. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3a klasė 

Tema: Unit 15. 

Television. Introducing 

new vocabulary. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

4a klasė 

Tema: Test. Revising Unit 

13. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

. 

3b klasė 

Tema: Speaking: TV 

programmes. Making the 

dialogues- phone 

conversations. 

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. 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir įsivertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

 

4. 

 

 

6a/b klasė 

Tema: Conditional 

sentences. Expressing 

wishes. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3b klasė 

Tema. Unit 15. 

Television. Introducing 

new vocabulary. 

asinchroniniu būdu 

 

4b klasė 

Tema: Future simple 

tense (būsimasis laikas 

Vaizdo pamoka ZOOM 

. 

3b klasė 

Tema: Speaking: TV 

programmes. Making the 

dialogues- phone 

conversations. 

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. 
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5. 

 

 

5a/b klasė 

Tema: Grammar 

practice. Grammar bank 

6. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 7a klasė 

Tema: Grammar bank 6. 

Reported statements. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

4b klasė 

Tema: Test. Revising Unit 

13. 

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. 

 

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 

 

6.  6a/b klasės 

Tema: Introducing new 

vocabulary. Reading and 

text comprehension 

activities. 

Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 8b klasė 

Tema: Grammar practice.  

Comparatives/superlatives. 

Clauses of Purpose. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 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 27 – balandžio 30 d. d.) 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 
Dalykas: lietuvių kalba 

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.  6a klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

daryba. 

Psl. 92-94; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu - 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

 

 

6a klasė 

Tema - Veiksmažodžio 

priesagų rašyba. 

Psl. vadovėlyje 96-97; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

Tema – Sangrąžiniai ir 

beasmeniai 

veiksmažodžiai. 

 Psl. vadovėlyje 98-

101; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu - 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema –  Daiktavardžio 

gramatinis 

nagrinėjimas. 

 Rašybos ypatumai. 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

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 

Vaizdo pamoka 

 Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 
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pamokoje, užduotys 

vertinamos 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

2.  7a klasė 

Tema - Testas (dalyvių 

gramatiniai požymiai ir 

rašybos ypatumai). 

Testavimas  vyks  

 Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

6b klasė 

Tema - Veiksmažodžio 

priesagų rašyba. 

Psl. vadovėlyje 96-97; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Pusdalyvis. 

Gramatiniai požymiai 

ir daryba. 

Psl. vadovėlyje 40-41; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu - 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė  

Tema – Padalyvio 

gramatiniai požymiai. 

Psl. vadovėlyje 44-45; 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu - 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO, Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

 Testo užduočių 

aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

 

3.  7a klasė 

Tema – Dalyviniai 

pažyminiai. 

Psl. vadovėlyje 26-27; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu,  

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

 

6b klasė 

Tema – Sangrąžiniai ir 

beasmeniai 

veiksmažodžiai. 

 Psl. vadovėlyje 98-

101; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Pusdalyvis. 

Gramatiniai požymiai 

ir daryba. 

Psl. vadovėlyje 40-41; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu  

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė  

Tema – Padalyvio 

gramatiniai požymiai. 

Psl. vadovėlyje 44-45; 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

. 

 

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 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Užduočių aptarimas, 

naujos medžiagos 

aiškinimas, 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 
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konsultavimas vyksta  

vaizdo pamokoje. 

4.   - 5a klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

valdomi linksniai.  

Prielinksniai ir 

polinksniai. 

Psl. vadovėlyje 56-61; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema – Žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu; 

EDUKOS 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 

-  

  Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

  

 Užduočių aptarimas, 

naujos temos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

konsultavimas, 

kaupiamasis vertinimas  

vyks  vaizdo pamokoje. 

  

5.  6b klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

daryba. 

Psl. 92-94; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Dalyviniai 

pažyminiai. 

Psl. vadovėlyje 26-27; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu,  

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

6b klasė 

Tema – Žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Pratybos. 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu 

EDUKA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

6b klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

vartosena. 

Psl. vadovėlyje 

 102-105; 

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 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

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 

 Užduočių aptarimas, 

naujos medžiagos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyksta  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

 

6.  

 

 

7a klasė 

Tema - Testas (dalyvių 

gramatiniai požymiai ir 

rašybos ypatumai). 

Testavimas  vyks  

 Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

7a klasė 

Tema – Dalyviniai 

pažyminiai. Žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EDUKA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

Tema - Mokymosi 

stilių aptarimas. 

6a klasė 

Tema – Žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Pratybos. 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu 

EDUKA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO, Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

 Testo užduočių 

aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

 Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 d.) 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2b 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis 

1. Lietuvių kalba 

Tema: „Kuo ypatingas 

titnagas?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.  

Matematika 

Tema:  „Kaip rasti 

pusę trečdalį, 

ketvirtadalį? “ 

Vadovėlis 36-37  pusl. 

ir pratybos 15 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Matematika 

Tema: „Kaip rasti visą 

daiktų skaičių, kai 

žinoma jo pusė, 

trečdalis, 

ketvirtadalis?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

 

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.  

 

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. 

 

2. Lietuvių kalba 

Tema „ Kuo ypatingas 

titnagas?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

Eduka.lt skaitmeninėje 

 STE(A)M 

laboratorija 

Tema: „Lašelis“  

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Eduka klasė 

Matematika 

Tema: Taikome 

žinias. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 
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mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

skaitmeninė mokymosi 

aplinka.  
 Vadovėlis 40-41 pusl. 

pratybų sąsiuvinis 17 

pusl. (diferencijuotos 

užduotys). 
Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT  

mokymosi aplinkoje, 

PADLET. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT  

mokymosi aplinkoje, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, , 

Eduka klasė, PADLET. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

 Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

Vertinimas TAMO. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona) 

3. Pasaulio pažinimas 

Tema: „Sužinojau, 

pakartojau, 

išmokau...?“ Pasaulio 

pažinimo testas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka.  

   

Savarankiškas darbas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

   

Užduočių taisymas ir 

vertinimas 
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 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

4.  

 

Matematika 

Tema: „Kas yra pusė,  

trečdalis,  

ketvirtadalis?“  

Eduka klasė 

skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Mokymasis 

vyks sinchroniniu būdu 

Zoom vaizdo pamoka. 

Lietuvių kalba 

Tema: „Iš kur 

atsirado ugnis? 

Skaitau 

tyrinėdamas?“ 

Vadovėlio 66-67 pusl., 

pratybų sąsiuvinyje 46-

47pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Eduka klasė 

skaitmeninė mokymosi 

aplinka. 

Lietuvių kalba 

Tema: „Kaip kurti 

pasakojimą pagal 

duotą pradžią?“ 

Vadovėlis 70-71 pusl. 

pratybų sąsiuvinis 48-

50 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: „Ką padeda 

išsiaiškinti 

įspėjamasis 

diktantas?“ 

 Vadovėlis 62-63 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 
 

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. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EDUKA.LT 

mokymosi aplinkoje.  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Pasakojimą apie 

skruzdėlytę atsiųsti 

mokytojai į el. paštą. 

Vertinimas TAMO. 

 Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

5.  Fizinis ugdymas 

Tema: „Viso kūno 

raumenų stiprinimo 

treniruotė“. 

Lietuvių kalba 

Tema: „Kaip kurti 

pasakojimą pagal 

duotą pradžią?“ 

Pasaulio pažinimas 

Tema: „Kodėl reikia 

žinoti pasaulio 

kryptis?“ 
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Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus 

pateiktas video 

užduotis . 

Vadovėlis 60-61 pusl. 

pratybų sąsiuvinis 39-

40 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt mokymosi 

aplinkoje. Mokiniai 

atliks nurodytas 

užduotis pratybų 

sąsiuvinyje. 

 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.. 

 Vaizdo mankštos 

atsiuntimas į el. paštą. 

Pasakojimą apie 

skruzdėlytę atsiųsti 

mokytojai į el. paštą. 

Vertinimas TAMO. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

6. Dailė ir technologijos 

Tema: Tema: „Dovana 

mamai“. 

Elektroninė pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 Būrelis „Smalsučiai“ 

Tema: „Įdomios EMA 

matematikos 

užduotys“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA elektroninėje 

aplinkoje. 

 

Užduoties nuotraukas  

atsiųsti per TAMO.LT 

dienyną, el. paštą. 

Vertinimas TAMO. 

 Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

SAFARYJE. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 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:  
 ,,Lietuva 1918-1940 m.“ 

Atsiskaitomasis darbas 
 

8a klasė 

Tema: Žalgirio mūšis. 

Vadovėlyje P.190-192, 

pratybų sąsiuvinyje  P.26-1-2 

užd. 

Teams vaizdo pamoka. 

7a klasės II gr. 

Tema: Gamtinės sąlygos 

Apeninų pusiasalyje Romos 

pradžia. Karalių epocha. 

Užduotys vadovėlyje 

P.170-175  

Teams  vaizdo pamoka 

 

 EMA užduočių  

sprendimas ir vertinimas  

Užduotys  vadovėlyje   

P. 190-192 ir  pratybų 

sąsiuvinyje 

 P.26- 1 ir 2 užd.  

Vaizdo informacijai  

YouTube nuoroda ,,Žalgirio 

mūšis 1410 m. liepos 15d.“ 

I dalis  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=klfnIoc0Kmo 

Užduotys vadovėlyje 

P. 170-175 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo
https://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo
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ir II dalis  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=rr3HkeWD7ME 

 Vertinamos pažymiu Pokalbis Teams 

 pamokoje  

Google forma ( apklausa 

vertinama pažymiu) 

Pokalbis Teams 

 pamokoje  

Google forma ( apklausa 

vertinama pažymiu) 

 

2.  5a klasė 

Tema: ,,Lietuva 1918-1940 

m.“ 

Atsiskaitomasis darbas 

  

 

6a klasė 

Tema: Antrasis pasaulinis 

karas: bomba sukrėtusi pasaulį 

Vadovėlyje P.144-145, 

Pratybų sąsiuvinyje P.14- 

2 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

5a klasė 

Tema: Lietuvos 

nepriklausomybės 

praradimas 

Vadovėlyje P.134-137, 

pratybų sąsiuvinyje P.14-1, 

3, 4, 5 

 

 EMA užduočių sprendimas 

ir vertinimas  

Užduotys vadovėlyje P.144 

-145 ir pratybų sąsiuvinyje 

P.14- 2 užd.  

Vaizdo informacija 

,,Hirošima“ 

Yuo Tube nuoroda  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3wxWNAM8Cso 

ir  

,,Hirosimos ir Nagasakio 

miestų avarijos“ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Os9Mj7qz-

ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1

jFxvdm_WO4HuOcpM&inde

x=9&t=36s 

Užduotys vadovėlyje 

P.134-137 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.12-1, 3, 4, 5 

Vaizdo informacija 

nuoroda  

https://istorijatau.lt/rubrikos

/vaizdo-irasai/223-

idomioji-lietuvos-istorija-

valstybe/1241-pirmoji-

lietuvos-okupacija-1940-

1941 

 

 Vertinamos pažymiu 

 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje. 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje.  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME
https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso
https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
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Tema: Atsiskaitomasis 

darbas ,,Senovės Graikija  

II dalis“ 

Tema: Žalgirio mūšis. 

Vadovėlyje P.190-192, 

pratybų sąsiuvinyje  P.26-1-2 

užd. 

Teams vaizdo pamoka 

Tema: Holokaustas ir jo 

padariniai. 

Vadovėlyje P.146-147, 

pratybų sąsiuvinyje P.15-1 

ir 2 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

 EDUKA užduotys  Užduotys  vadovėlyje   

P. 190-192 ir  pratybų 

sąsiuvinyje 

 P.26- 1 ir 2 užd.  

Vaizdo informacijai  

You Tube nuoroda ,,Žalgirio 

mūšis 1410 m. liepos 15d.“ 

I dalis  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=klfnIoc0Kmo 

ir II dalis  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rr3HkeWD7ME 

Užduotys vadovėlyje 

P.146-147 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.15-1 ir 2 užd 

 

 EDUKA užduočių 

automatinis vertinimas 

Vertinamos pažymiu 

Pokalbis Teams 

 pamokoje  

Google forma ( apklausa 

vertinama pažymiu) 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

 

4. 

 

 

 

 7a klasė I gr. 

Tema: Atsiskaitomasis 

darbas ,,Senovės Graikija  

II dalis“ 

 

 6b  klasė 

Tema:  

Teams vaizdo pamoka 

Holokaustas ir jo 

padariniai. 

Vadovėlyje P.146-147, 

pratybų sąsiuvinyje P.15-1 

ir 2 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

 

 EDUKA užduotys   Užduotys vadovėlyje 

P.146-147 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.15-1 ir 2 užd. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo
https://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME
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 EDUKA užduočių 

automatinis vertinimas 

Vertinamos pažymiu 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

 

5.  6 b klasė 

Tema: Antrasis pasaulinis 

karas: bomba sukrėtusi 

pasaulį. 

Vadovėlyje P.144-145, 

Pratybų sąsiuvinyje P.14- 

2 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

    

 Užduotys vadovėlyje P.144 

-145 ir pratybų sąsiuvinyje 

P.14- 2 užd.  

Vaizdo informacija 

,,Hirošima“ 

Yuo Tube nuoroda  

https://www.youtube.com/

watch?v=3wxWNAM8Cso 

ir  

,,Hirosimos ir Nagasakio 

miestų avarijos“ 

https://www.youtube.com/

watch?v=Os9Mj7qz-

ds&list=PLUslu29cv8x04V

kj1jFxvdm_WO4HuOcpM

&index=9&t=36s 

  
 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje. 

  
 

6.      

     

     

7.    Neformalusis švietimas  

https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso
https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=Os9Mj7qz-ds&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=9&t=36s
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„Gimtojo krašto pažinimo“ 

būrelio veikla 

TAMO 

   TAMO 

Nuoroda vaizdo 

informacijai  

,,Istorija, archeologija, 

architektūra“ 

https://www.youtube.com/

watch?feature=youtu.be&v

=fU3M2EcjoOQ&fbclid=I

wAR18zbknVc7ItLVzwqH

z03zILrK69iAnzKL7fiK76

hOaXf7egrKEaxGXWag&

app=desktop 

 

   Nėra  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fU3M2EcjoOQ&fbclid=IwAR18zbknVc7ItLVzwqHz03zILrK69iAnzKL7fiK76hOaXf7egrKEaxGXWag&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fU3M2EcjoOQ&fbclid=IwAR18zbknVc7ItLVzwqHz03zILrK69iAnzKL7fiK76hOaXf7egrKEaxGXWag&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fU3M2EcjoOQ&fbclid=IwAR18zbknVc7ItLVzwqHz03zILrK69iAnzKL7fiK76hOaXf7egrKEaxGXWag&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fU3M2EcjoOQ&fbclid=IwAR18zbknVc7ItLVzwqHz03zILrK69iAnzKL7fiK76hOaXf7egrKEaxGXWag&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fU3M2EcjoOQ&fbclid=IwAR18zbknVc7ItLVzwqHz03zILrK69iAnzKL7fiK76hOaXf7egrKEaxGXWag&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fU3M2EcjoOQ&fbclid=IwAR18zbknVc7ItLVzwqHz03zILrK69iAnzKL7fiK76hOaXf7egrKEaxGXWag&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fU3M2EcjoOQ&fbclid=IwAR18zbknVc7ItLVzwqHz03zILrK69iAnzKL7fiK76hOaXf7egrKEaxGXWag&app=desktop
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 29 d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.       

 

     
 

     

2.      

     

     

 

3.  

 

  8a klasė 

Bendra tema: Šeimoje. 

Vaizdo pamoka Office 365 platformoje. 

Pakartosime naujus žodžius tema 

„Домашние дела“. 

  

  Mokiniai prisijungs prie https://www.office 

365.com/, kuriame bus nuoroda išmoktų 

žodžių patikrai. 

  

  Pažymys. Automatinis užduočių taisymas ir 

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

skaitmeninėje erdvėje. 

  
 

 

4.    8a klasė 

Bendra tema: Šeimoje.  

Skaitydami ir versdami tekstą, mokysimės 

rasti reikiamą informaciją. 

  

 

  Atlikti užduotį (vadovėlis, psl. 78-79, pr. 6).   

https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
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Atlikti užduotį (pratybų sąsiuvinis, psl. 43, 

pr. 2). 

 

  Kaupiamasis balas. Atlikti užduotį (pratybų 

sąsiuvinis, psl. 43, pr. 2), nufotografuoti ir 

atsiųsti į https://www.tamo.lt/. 

     

 

5.    8b klasė 

Bendra tema: Šeimoje. 

Vaizdo pamoka 365  platformoje. 

Skaitydami ir versdami tekstą, mokysimės 

rasti reikiamą informaciją. 

                       

  Atlikti užduotį (vadovėlis, psl. 78-79, pr. 6). 

Atlikti priskirtą (pratybų sąsiuvinis, psl. 43, 

pr. 2). 

  

 

 

  Kaupiamasis balas. Atlikti priskirtą užduotį 

(pratybų sąsiuvinis, psl. 43, pr. 2), 

nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://www.tamo.lt/ 

  

6.    6a klasė 

Bendra tema: Kiek tau metų? Skaičiai nuo 1 

iki 29. 

Vaizdo pamoka Office365 platformoje. 

(turėti vadovėlį ir pratybas). Mokysimės 

skaičius nuo 1 iki 29. 

  

  Išnagrinėsime skaičius (vadovėlis, psl. 37 - 

pr. 3). 

Išmoksime tarti skaičius 

https://www.youtube.com/watch?v=_b3lN-

oer8E. 

Atlikti 2-3 užduotis  pratybose,  psl. 37 

Atlikti užduotį  

https://learningapps.org/view3366011. 

  

  Kaupiamasis balas. Prisijunkite prie duoto 

adreso ir atlikite programėlėje pateiktą 

užduotį 

https://learningapps.org/view6843160. 

   

 

https://www.tamo.lt/
https://www.tamo.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=_b3lN-oer8E
https://www.youtube.com/watch?v=_b3lN-oer8E
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Nufotografuoti  atliktą užduotį ir  išsiųsti   

https://www.tamo.lt/ 

7.    6a klasė 

Bendra tema: Skaičiai nuo 1 iki 29. 

Mokysimės skaičius nuo 1 iki 29. 

  

  Prisijunkite prie nurodyto adreso ir atlikite 

programėlėje pateiktas užduotis 

https://quizlet.com/_8bolua?x=1qqt&i=1ome

r9 

  

  Išmokti skaičius nuo 1 iki 29. 

Išmoktų naujų žodžių patikrinimas vyks 

gegužės 6 d. 14.00 val.  https://www.office 

365.com/, kurioje bus pateikta nuoroda 

išmoktų žodžių patikrai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.tamo.lt/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 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. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Matematika  

Vaizdo pamoka – Zoom programėle. 
Tema: Kaip spręsti uždavinį? 

Vadovėlis III d. 32-33 psl. darbas sąsiuvinyje. 

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

Lietuvių kalba  

Tema: Kaip būdvardžiai derinami su daiktavardžiais?  

Vadovėlis 53 psl. 2 užduotis į sąsiuvinį. 

Pratybose 30 psl. – 3 užduotis. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 32-33 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Vadovėlis 53 psl. 2 užduotis į sąsiuvinį. 

Pratybose 30 psl. – 3 užduotis. 

Namų darbas: pratybose 24-25 psl. – 1, 2,3 užduotys 

Įsivertinimas šviesoforo spalvomis 
Namų darbas: pratybose 30 psl. – 3 užduotis. 

Įsivertinimas šviesoforo spalvomis 

2. Muzika Ste(a)m 

Tema: „Spalvų vilkelis“ (integracija su matematika) 

Virtuali mokymosi aplinka. 

Pateikties pateikimas. 

„Spalvų vilkelis“ 
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 Pateiktyje pasiskaityti kaip pasigaminti „Spalvų vilkelį“. 

Priemonės - A4 formato, 2 pieštukų, žirklių, liniuotės, spalvotų 

pieštukų – (raudono, žalio, mėlyno). 

Pasigaminus spalvų vilkelį, reikės parašyti išvadą.  
Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti  Tamo dienyną iki 04-30 d. 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kada vartojame būdvardžius?                 

Vadovėlis 50-51 psl. Patyrinėti schema:Ką galima 

nusakyti būdvardžiais? 

Pratybose 27 psl. – 1,2 užduotys. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

Lietuvių kalba  

Tema: Laikrodžio išradimo istorija. Ką apie tai žinau? 

Vadovėlis III d. 54-55- skaityti tekstą. Tekste rasti atsakymus į 

klausimus, pateiktus po tekstu. 

Pratybose 31 psl. – 1 užduotis. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

Tamo dienynas: 

Vadovėlis 50-51 psl., patyrinėk schemą: Ką galima 

nusakyti būdvardžiais?, pratybose 27 psl.- 1,2 užduotys.  

Tamo dienynas: vadovėlis III d. 54-55- skaityti tekstą. Rasti jame 

atsakymus į pateiktus klausimus. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt Namų darbas: pratybų 31 psl. – 1 užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

4. Lietuvių kalba 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Kaip būdvardžiai derinami su daiktavardžiais? 

(teorijos aiškinimas, skaidrių demonstravimas) 

Vadovėlis 52-53 psl. 

Pratybose 29 psl. – 1,2 užduotys 

Anglų kalba  

Tamo dienynas,  

Darbas vadovėlio 52-53 psl. 

 

Namų darbas: pratybose 29 psl. – 1, 2 užduotys. 
 

5.   Pasaulio pažinimas 

Tema: Ar mokame bendrauti? 

Vadovėlis 34-35 psl. teorijos skaitymas.  

Darbas pratybose  26-27 psl. – 1,2,3 užduotys 

Matematika 

Vaizdo pamoka – Zoom programėlę. 

Tema: Raskime ir skaičiuokime. 

Vadovėlis III d. 34-35 psl. remiantis pavaeikslėlio duomenimis 

sprendžiamos užduotys, renkami ir skaičiuojami taškai. 

Pratybose 26-27 psl. – 1,2,4 užduotys 

Tamo dienynas: 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje. 34-35 psl. 
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Vadovėlis 34-35 psl.   

Pratybose psl. 26-27 - 1,2, 3 užduotys. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Pratybų 26-27 psl. 1,2,4 užduotys. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Fizinis ugdymas  
Gydomoji kvėpavimo mankšta 

vaikams 

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

wD9b-fLyiDQ 

Pateikiama per Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Matematika 

Tema: Aš jau moku? 

Vadovėlis III d. 36-37 psl., darbas sąsiuvinyje. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- 

Matematika- Aš jau moku? 

 

Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 
Tamo dienynas: Vadovėlio 36-37 psl. –  2, 5, 7.  

Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

Namų darbas: vadovėlio 37 psl. – 8 užduotis. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- 

Matematika- Aš jau moku? 

 

. Etika 

Darbas sąsiuviniuose asinchroniniu 

būdu. 

Lietuvių kalba 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Perskaitytos knygos pristatymas 

 

Tamo dienynas: 

Pratybose 54 psl.- 1, 2, 5 užduotis. 
Tamo dienynas: 

Skaidrių: „Knygos pristatymo schema“ 

demonstravimas‘ 

Mokinių skaitomos knygos pristatymas. 

 

 Nufotografuoti užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną 
Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis 

pagal sudarytus vertinimo kriterijus. 
 

3. Lietuvių kalba 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Vienaskaitos ir daugiskaitos 

būdvardžių rašyba (diktantas) 

Anglų kalba 

 

 

Tamo dienynas: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wD9b-fLyiDQ
https://www.youtube.com/watch?v=wD9b-fLyiDQ
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Darbas sąsiuviniuose- diktanto 

rašymas (vienaskaitos ir daugiskaitos 

būdvardžių kartojimas). 

Vaizdo pamokos metu - patikrinimas ir 

įsivertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

 
 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip ieškoti infotmacijos 

interneto svetainėje? 

Vadovėlio psl. 56-57. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu. 

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje -  Kaip ieškoti informacijos 

internet svetainėje? 

Šokis 

 
 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė. 

Atkreipti dėmesį vadovėlio į 56 psl.  

pavaizduotą schemą. 

Atsakyk vadovėlio 57 psl. 

pateiktus klausimus 

 
 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

 
 

5. Pasaulio pažinimas 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Kodėl Lietuva vadinama 

piliakalnių šalimi? 

Vadovėlis 36-37 psl. Pratybose 28-29 

psl. 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

messengerio grupę, telefonu. 

Word format pateikiama užduotis-Užduočių 

lapas. Mokomės vartoti būdvardį. 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

Darbas pratybose 28-29 psl. – 1,2,3,4 

užduotys 

Užduotis atlieka sąsiuvinyje arba pateiktame 

lape. 

 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo 

spalvomis pagal sudarytus vertinimo 

kriterijus 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – Zoom 

programėle 
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Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

messengerio grupę, telefonu. 

6.    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio  27 d. – gegužės 1 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:  

Savarankiškas darbas 

Skyrius „Šiaurės 

Europa“ 

 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema:  Tema: 

Individualus 

Kūrybinis projektas  

„Pavasario spalvos“ 

Darbo eskizas, 

priemonės ir eiga 

 

8b klasė - Geografija 

Tema: Vakarų Europa, 

Britų salos 

Vadovėlis 74-75 psl. 

Pratybos 28 psl. 

Vaizdo pamoka 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Antarktis ir 

Antarktida 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

124-125 psl. arba 

Vadovėlis 186-187 psl. 

ir pratybos 24 psl. 

vaizdo pamoka 

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Tema:  Antarktis ir 

Antarktida 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

124-125 psl. arba 

Vadovėlis 186-187 psl. 

ir pratybos 24 psl.  

vaizdo pamoka 

TAMO dienynas, 

 
TAMO dienynas, 

 

. TAMO dienynas 

Office 365  

TAMO dienynas 

Office 365  

TAMO dienynas 

Office 365  

Vertinamas 

Savarankiškas darbas 

Vertinamas 

Darbo eskizas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

2.  6b klasė – Geografija 

Savarankiškas darbas 

Skyrius ,,Orai ir 

klimatas“ 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema:  Tema: 

Individualus 

Kūrybinis projektas  

6b klasė – Geografija  

Tema: Klimatas   

Vadovėlis 180-181psl.  

Pratybos 28 psl. 

      Vaizdo pamoka 

8a klasė – 

Technologijos 

Tema: Individualus   

Kūrybinis projektas 

 ,,Pavasario spalvos“ 

8a klasė – Geografija 

Tema: Vakarų Europa, 

Britų salos 

Vadovėlis 74-75 psl. 

Pratybos 28 psl. 
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,,Pavasario spalvos“ 

Darbo eskizas, 

priemonės ir eiga 

Darbo eskizas, 

priemonės ir eiga  

 

Vaizdo pamoka 

TAMO dienynas  TAMO dienynas,  

 

Office 365  

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

Office 365  

 

Vertinamas 

Savarankiškas darbas 

Vertinamas 

Darbo eskizas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

 Vertinamas  

Darbo eskizas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Okeanija 

EDUKA užduotys  

122-123 psl. arba 

Vadovėlis 182-184 psl. 

ir pratybos 21 psl.  

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“ 

II darbo etapas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“ 

II darbo etapas 

8b klasė - Geografija 

Tema: Prancūzijos 

gamta 

Filmo peržiūra 

5 teiginiai apie 

Prancūzijos gamtą 

 TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas  TAMO dienynas 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas užbaigtas II 

darbo etapas 

Vertinamas užbaigtas II 

darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

4.  7a klasė II grupė – 

Geografija  

Tema: Okeanija 

EDUKA užduotys  

122-123 psl. arba 

Vadovėlis 182-184 psl. 

ir pratybos 21 psl. 

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“ 

II darbo etapas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“ 

II darbo etapas 

6a klasė - Geografija 

Tema: Klimatas   

Vadovėlis 180-181psl.  

Pratybos 28 psl. 

      Vaizdo pamoka 

 TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas  

 

TAMO dienynas 

 Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas užbaigtas II 

darbo etapas 

 Vertinamas užbaigtas 

II darbo etapas  

Kaupiamasis 

vertinimas 

5.  6a klasė -  Geografija 

Tema: Klimatas ir 

žmogus 
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 EDUKA 74-75psl. ir 

užduotys EDUKA 

klasė 

 TAMO dienynas 

EDUKA 

   

 Kaupiamasis 

vertinimas 

   

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasės 

Tema: Šventinis stalas 

„Tau, mama“ 

Stalo dekoravimo  

elementų kūrimas ir 

lankstymas iš stalo 

servetėlių 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,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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8.   Neformalusis 

švietimas 

,,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 27 d. – gegužės 1 d.) 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kur žmonės 

pasitinka naują dieną? 

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: Randu tekste 

reikalingą informaciją. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Matematika 

Tema: Laiko skaičiavimas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje 

Matematika 

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. 

 

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) 

 

2.  Matematika 

Tema: Geometriniai kūnai. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Randu tekste 

reikalingą informaciją. 

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: Mokausi daryti 

išvadas. Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Iššūkis. Pabūkime 

paukščiu. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Pagaminti paukštelio lizdą, 

,kuris išlaikytų kiaušinį. 

 Lietuvių kalba 

Tema: Gramatikos 

karalystėje. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

ZOOM platformoje. 

 

Lietuvių kalba 

 

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. 

 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis. 

Nufotografuoti 

pagamintą lizdą ir atsiųsti per 

Tamo dienyną. 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: Perimetras. Plotas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Dailė ir technologijos 

Tema .Darbelis Mamos 

dienai. Sveikinam 

mamytes. 

Lietuvių kalba 

  

 

 

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. 

 

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. 

Užduočiai atlikti skiriama 

savaitė. 
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5. Matematinis raštingumas 

Tema: Kelio, greičio, laiko 

užduotys. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi suprasti 

paslėptą mintį. 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 .Darbelis Mamos 

dienai. Sveikinam 

mamytes. 

Pasaulio pažinimas 

 

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, el. paštul. 

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. 

 

6.  Neformaliojo ugdymo 

būrelis „Gudručiai“ 

Užduočių atlikimas Ema 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

  Klasės valandėlė 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA skaitmeninėje 

aplinkoje. 

  
 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Ema.lt 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27d. – balandžio 30d.) 

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. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Lietuvių kalba 

Tema: Rašau pranešimą  
Fizinis ugdymas 

Tema: Sporto šakų diagrama (teorinė, praktinė užduotis) 

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

Paštu. 
Mokiniai apklaus savo visus draugus, šeimos narius, kokiomis sporto 

šakomis jie domėjosi, sportavo ir padarys diagramą 

Vertinimas – kaupiamasis, pagal numatytus vertinimo 

kriterijus. 
Diagramas atsiųs į Tamo el. Paštą.. 

2. 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema : Diktantas 

Daiktavardžių rašybos taisyklių taikymas. 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, el. 

paštu 

Lietuvių kalba 

Tema: Pasaka ,,Lašišų berniukas“. Vadovėlis ,,Pupa“ 

Teksto suvokimo užduotys. 

Antonimai. Būdvardžiai. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, el. paštu 
Pasitikrinsime Zoom platformoje. Kaupiamasis vertinimas, pagal numatytus kriterijus 

3. Muzika Dorinis ugdymas(etika) 

Tema: Begalinė tėvų  meilė. 
 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, el. Paštu  

Atliks užduotis , pagal nurodytus klausimus ir įsivertins asmeniškai 

savo dabartinę būklę. . 
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 Papasakos Zoom pamokos metu 2-3 teiginiais apie savo dabartinę 

būklę pagal pateiktus klausimus. 
4. .Pasaulio pažinimas 

Tema :Kurioje pasaulio dalyje yra Lietuva? 
Vadovėlis, papildoma vaizdinė medžiaga Power Point 

įgarsintose skaidrėse, pratybų sąs. 

Ste(a)m  
Bandymas ,,Kiaušinio būsena“  

Nuoroda dokumentuose.  

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

paštu. 

Atlikti bandymą, pagal nurodytus etapus ir aprašyti rezultatą. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus , Zoom pamokos 

metu 
Užrašytus rezultatus, nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo dienyną. 

5. 

 

Matematika 

Tema : Masė ir jos matavimas 

Vadovėlis 208psl. 3,4, 8užduotys 

Matematika  
Tema: Talpa ir jos matavimas. 
Vadovėlio 31 psl. 2, 4, 6 užduotys. 

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: Talpa ir jos matavimas  

(pamokos tęsinys) 

Vadovėlis, pratybų sąs.  

Muzika Lietuvių kalba 

  

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu, 
  

Išspręstas užduotis atsiųs į el. paštą.   

1.  Lietuvių kalba 

Tema: Būdvardžių priesagos.  
Pasaulio pažinimas 

Tema: Žinių apie pasaulio žemynus, įtvirtinimo 

pamoka 

Matematika  
 

Užduotys atsiųstos Tamo el.. Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 
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Pasitikrinsime Zoom pamokos metu, 

vertinimas pagal numatytus kriterijus. 
Kaupiamasis vertinimas. Atsakinės zoom 

pamokos metu 
 

2.  Lietuvių kalba 

Tema: Skaitau pasirinktą knygą. 
 

Matematika 

Tema: Kartojimas 

Vadovėlis 32 -33 psl. 

Šokis 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu 

Ema pratybos ,,Talpa ir jos matavimas“.  

Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 
Įvertinimas Ema pratybose.  

3.  Anglų kalba Lietuvių kalba 

Tema: Moteriškos giminės būdvardžių rašyba. 

Žodžių diktantas 

Dailė-technologijos 

 

 Ema pratybose ,,Būdvardžių priesagos“  

 Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus. 
 

4.  Fizinis ugdymas 

Tema: Viso kūno raumenų stiprinimas 

su kamuoliukais.  

Anglų kalba Dailė-technologijos 

 

Mokiniai žiūrės nurodytą vaizdo įrašą  

ir atliks demonstruojamus pratimus. 

Nuoroda dokumentuose  

  

Pildys pateiktą lentelę ir pristatys 

Zoom pamokos metu 
  

6.   Klasės vadovo programa  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – gegužės 1 d.) 

Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

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

kaip galės konsultuotis. 

 

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

 

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

 

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

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamokos 

nuorodą 

 6b klasė – dailė 

Tema – Rėmelis. 

Mokiniai apipavidalins 

 prieš tai atliktą darbą. 

Mokiniams bus pateikti 

rėmelių pavyzdžiai.  

 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką ir pagal 

mokytojos nurodymus 

baigs darbą.   

 Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną, 

prisegtame 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 į 

el. paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas. 

 

2.  7a klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamokos 

nuorodą 

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamokos 

nuorodą 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus baigs darbą.   

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus baigs 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 skaidres ir filmą apie 

šiuolaikinį menininką.   

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamokos 

nuorodą 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamokos 

nuorodą 
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 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą. 

Užduotis: neįprastame 

paviršiuje nutapyti 

abstrakčią kompoziciją. 

. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus baigs darbą.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus baigs 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: „Portretas“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 

6a klasė – dailė 

Tema – Rėmelis. 

Mokiniai apipavidalins 

 prieš tai atliktą darbą. 

Mokiniams bus pateikti 

rėmelių pavyzdžiai.  

 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamokos 

nuorodą 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamokos 

nuorodą. 

 

Bendravimas vyks 

Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

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 baigs darbą.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo pamoką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus baigs darbą.   

 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) Office 365 

Teams programoje 

Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos ir išsius į 

el. paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas. 

Pamokos aptarimas 

vaizdo TEAMs 

pamokoje  

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 –Abstrakcija.  

 5b klasė – dailė 

Tema: „Portretas“. 

8a klasė – dailė 

Tema –Abstrakcija.  
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Mokiniai gaus nuorodą 

į skaidres ir filmą apie 

šiuolaikinį menininką.   

Vaizdo pamoka Office 

365 

Mokiniai gaus nuorodą 

į skaidres ir filmą apie 

šiuolaikinį menininką.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą. 

Užduotis: neįprastame 

paviršiuje nutapyti 

abstrakčią kompoziciją.  

 Bendravimas vyks 

Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą. 

Užduotis: neįprastame 

paviršiuje nutapyti 

abstrakčią kompoziciją.  

 

Darbui atlikti skirta dvi 

pamokos. Mokiniai 

nufotografuos kūrinį ir 

atsius nuotrauką el. 

paštą. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

 Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 Teams programą. 

Darbui atlikti skirta dvi 

pamokos. Mokiniai 

nufotografuos kūrinį ir 

atsius nuotrauką el. 

paštą. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

Pamokos aptarimas 

vaizdo TEAMs 

pamokoje 

 

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, 

 „Oregami - 

popieriaus paslaptys“ 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi 
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naudodamiesi 

atsiųsta nuoroda į 

YouTube Naminis 

plastilinas. 

Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš popieriaus. 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(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 27 d. – gegužės 1 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:               

   „Kaip rašyti įspėjamąjį 

diktantą?“ Vadovėlio „Taip“ 

52 psl. Pratybų sąs. 36 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

 STEAM 

             TEMA: 

„Siuvimas“   

Failas patalpintas 

Messenger grupėje, 

informacija – TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:      

„Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Pupa?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

57 psl. Pratybų 

sąs. 41 psl. 

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. 
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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. 

 

2. Lietuvių kalba 

   TEMA:                

„Kaip rašyti įspėjamąjį 

diktantą?“ 

Vadovėlio „Taip“ 53 psl. 

Pratybų sąs. 37 psl. 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. Vaizdo pamoka 

ZOOM platformoje 

 Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Kaip užaugo pupa?“. 

Vadovėlio „Taip“ 55 

psl. Pratybų sąs. 39 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

     TEMA:      

„Kada bus rytoj?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

58 psl. Pratybų 

sąs. 42 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. 

 

ZOOM internetinėje erdvėje 

išsiaiškinsime, kas buvo 

sunku. 

 Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

 

3. Matematika 

TEMA: 

„Ar jau moku?“ 

Vadovėlio „Taip“ 44 - 45 

psl. Pratybų sąs. 28-29 psl. 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. TEMA: 

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Kaip užaugo pupa?“. 

Vadovėlio „Taip“ 54 

psl. Pratybų sąs. 38 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ką supratau perskaitęs 

tekstą „Pupa?“. 

Vadovėlio „Taip“ 56 

psl. Pratybų sąs. 40 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 
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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. 

  

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

  

4. Dailė ir technologijos 

 TEMA:  

„Mamos dienos belaukiant.“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Matematika 

TEMA: 

„ Sudedame tris 

skaičius.“ 

Vadovėlio „Taip“ 46-

47 psl. Pratybų sąs. 30-

31 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Matematika 

TEMA: 

„ Atimame du 

skaičius.“ 

Vadovėlio „Taip“ 

48-49 psl. Pratybų 

sąs. 32 - 33 psl. 

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 

per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais 

paštais. 

Papildomas 

užduotis atliks 

EMA pratybose 

 

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

Užduočių 

taisymas ir 

vertinimas EMA 
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Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

mokymosi 

aplinkoje. 

5. Dailė ir technologijos 

  TEMA:  

 „Mamos dienos belaukiant.“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

 

 

Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kada ridename 

margučius?“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu (36 - 37 psl.) 

ir pratybomis (33 - 34 

psl.). Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Skaičiuojame 

pinigus.“ 

Naudosime paruoštas 

papildomas užduotis. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

ZOOM erdvėje. 

  

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 Fb klasės 

grupę. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 d.) 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 
Klasė: 1c 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Tikyba Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. Ilgųjų 

ir trumpųjų balsių rašyba. 

Patikrink, tikra ar išgalvota: 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=1&

back=t 

Matematinis raštingumas 

Tema: Atimtis iki 100. 

Atimame dešimtis arba 

vienetus. 

EMA pratybos (diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Vadovėlis 44-45 psl., pratybos 

28-29 psl. EMA pratybos 

„Sudėtis ir atimtis iki 100 

imtinai“. 

Lietuvių kalba 

 

 TAMO dienynas. Išmanieji 

robotai. Patikrink, tikra ar 

išgalvota: 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=1&

back=t 

TAMO dienynas. EMA 

pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 44-45 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 28-29 psl. EMA 

pratybos 

 

 
 

Užduočių taisymas ir vertinimas 

EMA mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

 

2. Matematika  Muzika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=1&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=1&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=1&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=1&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=1&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=1&back=t
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Tema: Kaip iš dviženklio 

skaičiaus atimti 

vienaženklį skaičių? 

Vadovėlis 40-41 psl., 

pratybos 24-25 psl. Vaizdo 

pamoka Zoom platformoje 

12.00 val. 

Eduka.lt pratybos „Kaip iš 

dviženklio skaičiaus atimti 

vienaženklį skaičių?“. 

Tema: Kada bus rytoj?  

Vadovėlis 58-59 psl., vadovėlio 

užduotis 58 psl. raštu. 

Tema: Kada bus rytoj? 

Vadovėlis 58-59 psl., pratybos 

41-42 psl. Vaizdo pamoka 

Zoom platformoje 12.00 val. 

 

  

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 40-41 psl., 

užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 24-25 psl. 

Eduka.lt pratybos. 

 TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 52-53 psl., 

vadovėlio užduotis 58 psl. raštu 

(sugalvoti ir parašyti 4-5 

sakinius pagal duotą pavyzdį).  

TAMO dienynas: vadovėlio 54-

55 psl., užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 41-42 psl.  

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

 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: Nesveikas maistas. 

Užduočių lapas. Edukacinis 

filmukas: 

https://www.youtube.com
/watch?v=qF5a7xmdNkw 

Informacinės 

technologijos 

Fizinis ugdymas 

Tema: Rytinė mankšta 

vaikams. 

Išmok taisyklingai mankštintis: 

https://ismaniejirobotai.ugdom
e.lt/index.php?play=92 

Rytinė mankšta vaikams: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=YkcCPTvs4Jg 

Lietuvių kalba  

Tema: Kada bus rytoj? 

Vadovėlis 54-55 psl., Eduka.lt 

pratybos „Kada bus rytoj?“. 

Papildomų užduočių lapas „Ką 

veiks?“. 

 

Matematika 

 

TAMO dienynas. Užduočių 

lapas. Edukacinis filmukas: 

https://www.youtube.com
/watch?v=qF5a7xmdNkw 

 TAMO dienynas. 

Išmok taisyklingai mankštintis: 

https://ismaniejirobotai.ugdom
e.lt/index.php?play=92 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 54-55 psl., Eduka.lt 

pratybos. Papildomų užduočių 

lapas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=92
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=92
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw
https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=92
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=92
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Rytinė mankšta vaikams: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=YkcCPTvs4Jg 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

  Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje. 

 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Skaitymas. 

Paskaitome savo pasirinktą 

knygelę. Sąsiuvinyje 

parašome autorių, 

pavadinimą, kas labiausiai 

patiko. 

Matematika 

Tema: Atimtis iki 100. 

Vadovėlis 42-43 psl., 

pratybos 26-27 psl. 

Eduka.lt pratybos „Atimtis 

iki 100“. 

 

Pasaulio pažinimas  

Tema: Ką reiškia posakis 

„Kas per daug, tas nesveika“? 

Vadovėlis 40-41 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 40-41.  

Edukacinis filmukas: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=naQy2Ho3rBM 

EMA pratybos „Būkime sveiki 

ir švarūs“. 

Dailė ir technologijos 

Tema: Močiute, motinėle. 

Užduočių lapas. 

Šokis 

TAMO dienynas: 

Paskaitome savo pasirinktą 

knygelę. Sąsiuvinyje 

parašome autorių, 

pavadinimą, kas labiausiai 

patiko. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 42-43 psl., 

užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 26-27 psl. 

Eduka.lt pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 40-41 psl., pratybų 

sąsiuvinyje užduotys Nr. 40-41. 

EMA pratybos „Būkime sveiki 

ir švarūs“. 

TAMO dienynas. Užduočių 

lapas. 

 

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. 

Nupieštus piešinius tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

 

5. Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. Įterpk 

praleistas raides.  

Sužvejok praleistas raides: 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=5

&back=t 

Fizinis ugdymas 

Tema: Judėk sveikai. 

Vaikų treniruotė. 

Mankštos dainelė: 

https://www.youtube.com/
watch?v=AEAM-Dx7TKI 

Judėk sveikai. Vaikų 

treniruotė: 

Muzika Dailė ir technologijos 

Tema: Vabalų ir vabzdžių 

darbymetis.  Užduočių lapas. 

Pasaulio pažinimas 

https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rBM
https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rBM
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=5&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=5&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=5&back=t
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
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https://www.youtube.com/
watch?v=GBX3g7fsHJQ 

TAMO dienynas. 

Išmanieji robotai, Sužvejok 

praleistas raides: 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=5

&back=t 

TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 

„Mankštos dainelė“ 

https://www.youtube.com/
watch?v=AEAM-Dx7TKI 
- Judėk sveikai. Vaikų 

treniruotė: 

https://www.youtube.com/
watch?v=GBX3g7fsHJQ 

 TAMO dienynas. Užduočių 

lapas. 

 

   Nupieštus piešinius tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

 

6.     Klasės valandėlė 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GBX3g7fsHJQ
https://www.youtube.com/watch?v=GBX3g7fsHJQ
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=5&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=5&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=5&back=t
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=GBX3g7fsHJQ
https://www.youtube.com/watch?v=GBX3g7fsHJQ
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(balandžio  27d. – gegužės 1 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 - Saugus 

elgesys prie vandens 

telkinių. 

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 
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pateikiama Zoom 

platformoje realiu laiku. 

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 
  

  Atliktas užduotis atsiųsti  

nurodytu el. paštu iki 

gegužės 1d. 

  

5.       5a klasė     

Pamokos tema - Saugus 

elgesys prie vandens 

telkinių. 

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku.  

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktas užduotis atsiųsti  

nurodytu el. paštu iki 

gegužės 1d. 

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema -  

Radiaciniai  pavojai. 

Kaip elgtis esant 

radiacinei  taršai 

  Mokymas vyks vaizdo 

filmo  pagalba Zoom 

platformoje realiu laiku. 

   

 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  
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 Iki gegužės 1 d. atliktas 

užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(balandžio 27d—gegužės 1 d.) 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
Dalykas: fizinis ugdymas 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamo

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadie

nis 

1. 6b klasė 

Tema: Taisyklingas kvėpavimas 

sportuojant, atliekant fizinius 

pratimus. 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE 

-deguonies sunaudojimo testas. 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą: 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4 

  8b klasė 

Tema: 10 Sporto privalumų 

https://youtu.be/uGw7WDVd29k      

apšilimas 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko   

viso kūno treniruotė 

https://youtu.be/BYLlo5tdizo  

Skraidančio šuns pratimas. 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 

Užduotis 

Atsakyti į klausimus ir 

atsiųsti per Tamo dienyną: 

Kaip taisyklingai kvėpuoti bėgant?                                       

Kaip taisyklingai kvėpuoti 

atliekant jėgos pratimus? 

  Užduotis: 

Išrinkti 3 svarbiausius jūsų nuomone 

sporto privalumus iš pateiktų 

pamokos teorinės dalies žmogaus 

organizmui ir atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4
https://youtu.be/uGw7WDVd29k
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko
https://youtu.be/BYLlo5tdizo
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Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww43

Užduotis 

Kvėpavimo testas: suskaičiuoti kiek 

kartų per 1 min. įkvepiat ir 

iškvepiat. 

Užduotis: 

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę. 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko 

Išrinkti pratimą, kurį sekėsi 

sunkiausiai atlikti. 

2. 6a klasė 

Tema: Taisyklingas kvėpavimas 

sportuojant, atliekant fizinius 

pratimus. 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE 

-deguonies testas. 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą    

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4 

8a klasė 

Tema: Taisyklingas kvėpavimas 

sportuojant, atliekant fizinius 

pratimus. 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE 

-deguonies testas. 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4 

 6a klasė 

Tema: 10 Sporto privalumų 

 

https://youtu.be/uGw7WDVd29k    -   

apšilimas 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko  - 

viso kūno treniruotė 

https://youtu.be/BYLlo5tdizo  -  

Skraidančio šuns pratimas 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 

Užduotis 

Atsakyti į klausimus ir atsiųsti per 

Tamo dienyną: 

Kaip taisyklingai kvėpuoti bėgant?                                       

Kaip taisyklingai kvėpuoti atliekant 

jėgos pratimus? 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww43Už

duotis 

Kvėpavimo testas: suskaičiuoti kiek 

kartų per 1 min. įkvepiat ir 

iškvepiat. 

Užduotis 

Atsakyti į klausimus ir atsiųsti per 

Tamo dienyną: 

Kaip taisyklingai kvėpuoti 

bėgant? 

Kaip taisyklingai kvėpuoti 

atliekant jėgos pratimus? 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww43

Užduotis 

Kvėpavimo testas: suskaičiuoti 

kiek kartų per 1 min. įkvepiat ir 

iškvepiat. 

 Užduotis: 

Išrinkti 3 svarbiausius jūsų nuomone 

sporto privalumus iš pateiktų 

pamokos teorinės dalies žmogaus 

organizmui ir atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti viso 

kūno treniruotę. 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko 

.Išrinkti pratimą kurį sekėsi 

sunkiausiai atlikti. 

 

 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww43Užduotis
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww43Užduotis
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20Išrinkti
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20Išrinkti
https://youtu.be/ftiQ49hw0QE
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4
https://youtu.be/ftiQ49hw0QE
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4
https://youtu.be/uGw7WDVd29k
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko
https://youtu.be/BYLlo5tdizo
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
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3. 5a klasė 

Tema: Taisyklingas kvėpavimas 

sportuojant ,atliekant fizinius 

pratimus. 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE 

-deguonies testas. 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4 

5b klasė 

Tema: Taisyklingas kvėpavimas 

sportuojant ,atliekant fizinius 

pratimus. 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE 

-deguonies testas. 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4 

 8a klasė 

Tema: 10 Sporto privalumų 

https://youtu.be/uGw7WDVd29k 

apšilimas 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko 

viso kūno treniruotė 

https://youtu.be/BYLlo5tdizo 

Skraidančio šuns pratimas 

 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 

Užduotis 

Atsakyti į klausimus ir atsiųsti per 

Tamo dienyną: 

Kaip taisyklingai kvėpuoti bėgant? 

Kaip taisyklingai kvėpuoti atliekant 

jėgos pratimus? 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww43Už

duotis 

Kvėpavimo testas: suskaičiuoti kiek 

kartų per 1 min. įkvepiat ir 

iškvepiat. 

Užduotis 

Atsakyti į klausimus ir atsiųsti per 

Tamo dienyną: 

Kaip taisyklingai kvėpuoti 

bėgant? 

Kaip taisyklingai kvėpuoti 

atliekant jėgos pratimus? 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww43

Užduotis 

Kvėpavimo testas: suskaičiuoti 

kiek kartų per 1 min. įkvepiat ir 

iškvepiat. 

 Užduotis: 

Išrinkti 3 svarbiausius jūsų nuomone 

sporto privalumus iš pateiktų 

pamokos teorinės dalies žmogaus 

organizmui ir atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

Užduotis: 

 savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę. 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko 

.Išrinkti pratimą kurį sekėsi 

sunkiausiai atlikti. 

 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4
https://youtu.be/ftiQ49hw0QE
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4
https://youtu.be/uGw7WDVd29k
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko
https://youtu.be/BYLlo5tdizo
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
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4. 7a klasė 

Tema: Taisyklingas kvėpavimas 

sportuojant ,atliekant fizinius 

pratimus. 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE 

-deguonies testas. 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą    

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4 

6b klasė 

Tema: 10 Sporto privalumų 

https://youtu.be/uGw7WDVd29k  

apšilimas 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko  

viso kūno treniruotė 

https://youtu.be/BYLlo5tdizo 

Skraidančio šuns pratimas 

 7a klasė 

Tema: 10 Sporto privalumų 

 

https://youtu.be/uGw7WDVd29k 

apšilimas 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko 

viso kūno treniruotė 

https://youtu.be/BYLlo5tdizo 

Skraidančio šuns pratimas 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 

Užduotis  

Atsakyti į klausimus ir atsiųsti per  

Tamo dienyną: 

1.Kaip taisyklingai kvėpuoti bėgant?                                       

2. Kaip taisyklingai kvėpuoti 

atliekant jėgos pratimus?    

2.Užduotis 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww43 

Užduotis 

Kvėpavimo testas: suskaičiuoti kiek 

kartų per 1 min. įkvepiat ir iškvepiat  

Užduotis:Išrinkti 3 svarbiausius 

jūsų nuomone sporto privalumus 

iš pateiktų pamokos teorinės 

dalies žmogaus organizmui ir 

atsiųsti per Tamo dienyną. 

Užduotis: savarankiškai atlikti 

viso kūno treniruotę. 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko 

.Išrinkti pratimą kurį sekėsi 

sunkiausiai atlikti. 

 

 

 Užduotis: 

Išrinkti 3 svarbiausius jūsų nuomone 

sporto privalumus iš pateiktų 

pamokos teorinės dalies žmogaus 

organizmui ir atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

Užduotis: savarankiškai atlikti viso 

kūno treniruotę. 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko 

.Išrinkti pratimą kurį sekėsi 

sunkiausiai atlikti. 

 

 

5.  5a klasė 

Tema: 10 Sporto privalumų 

https://youtu.be/uGw7WDVd29k    

-   apšilimas 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko  

- viso kūno treniruotė 

https://youtu.be/BYLlo5tdizo  -  

Skraidančio šuns pratimas 

 5b klasė 

Tema: 10 Sporto privalumų 

https://youtu.be/uGw7WDVd29k    -   

apšilimas 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko  - 

viso kūno treniruotė 

https://youtu.be/BYLlo5tdizo  -  

Skraidančio šuns pratimas 

 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4
https://youtu.be/uGw7WDVd29k
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko
https://youtu.be/BYLlo5tdizo
https://youtu.be/uGw7WDVd29k
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko
https://youtu.be/BYLlo5tdizo
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww43
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/uGw7WDVd29k
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko
https://youtu.be/BYLlo5tdizo
https://youtu.be/uGw7WDVd29k
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko
https://youtu.be/BYLlo5tdizo
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 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 

 Užduotis: Išrinkti 3 svarbiausius 

jūsų nuomone sporto privalumus 

iš pateiktų pamokos teorinės 

dalies žmogaus organizmui ir 

atsiųsti per Tamo dienyną.                    

Užduotis: savarankiškai atlikti 

viso kūno treniruotę. 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko 

.Išrinkti pratimą kurį sekėsi 

sunkiausiai atlikti. 

 Užduotis: Išrinkti 3 svarbiausius jūsų 

nuomone sporto privalumus iš 

pateiktų pamokos teorinės dalies 

žmogaus organizmui ir atsiųsti per 

Tamo dienyną.  

Užduotis: savarankiškai atlikti viso 

kūno treniruotę. 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko 

.Išrinkti pratimą kurį sekėsi 

sunkiausiai atlikti. 

 

6. 8b klasė 

Tema: Taisyklingas kvėpavimas 

sportuojant ,atliekant fizinius 

pratimus. 

https://youtu.be/ftiQ49hw0QE 

-deguonies testas. 

Savarankiškai atlikti bendro 

lavinimo pratimų kompleksą    

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

https://youtu.be/ANtUMxjbWMg 

Kamuolio  varymo  technika. 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

Krepšininko stovėsenos ir judėjimo 

būdai. 

https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 

Užduotis:  Atsakyti į klausimus ir 

atsiūsti per  tamo dienyną: 

1. Kaip taisyklingai kvėpuoti 

bėgant? 

2. Kaip taisyklingai kvėpuoti 

atliekant jėgos pratimus?    

Užduotis: Savarankiškai 

atlikti bendro lavinimo 

pratimų kompleksą 

https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4  

Mokysis teoriškai atlikti 

technikos elementus su 

kamuoliu.. 

 Teoriškai žinos pagrindinius judėjimo 

būdus, stovėsena. 

 

https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/WmGjxU3Ggko%20.Išrinkti
https://youtu.be/ftiQ49hw0QE
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4
https://youtu.be/ANtUMxjbWMg
https://youtu.be/x_9L5_A6Ww4


↑ atgal į sąrašą ↑ 

3. Užduotis. Kvėpavimo 

testas: suskaičiuoti kiek 

kartų per 1 min. įkvepiat ir 

iškvepiat. 

7. Neformalusis švietimas 

Judriųjų žaidimų būrelis 

https://youtu.be/AWUtlqF4eaQ 

  Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

https://youtu.be/YufAs6-e_bc 

Kamuolio perdavimo iš viršaus 

technika 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikiami per Tamo dienyną. 

 

Stebėdami vaizdo medžiagą išmoks 

žaisti judrųjį žaidimą. 

  Susipažins su kamuolio perdavimo iš 

viršaus technika teoriškai. 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/YufAs6-e_bc
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – gegužės 1 d.) 

Mokytojas: Jolita Miškinienė 
Klasė: 2a 

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

video, , vadovėliu „Taip“ ir pratybomis nerealiuoju (asinchroniniu) laiku, Padlet, Zoom 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: Kas yra pusė, trečdalis, ketvirtadalis? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 34 – 35 psl. 

Pratybos, 14 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kas yra 

pusė, trečdalis, ketvirtadalis? Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Matematika 

Tema: Kaip rasti pusę, trečdalį, ketvirtadalį? 

Vadovėlis, 36 – 37 psl. 

Pratybos, 15 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kaip rasti 

pusę, trečdalį, ketvirtadalį? Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

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 Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas klase.eduka.lt 
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Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kuo ypatingi skruzdėlių namai? 

Vadovėlis, 52 – 53 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kuo 

ypatingi skruzdėlių namai? Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip skaityti ir suprasti kūrinius? 

Vadovėlis, 54 – 55 psl. 

Elektroninė užduotis: 

https://learningapps.org/display?v=pryoqiinj20 

Pratybos, 36 – 37 psl. 

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. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kuo ypatingi skruzdėlių namai? 

Pratybos, 34 – 35 psl. 
 

Matematika 

Tema: Kaip rasti visą daiktų skaičių, kai žinoma jų pusė, trečdalis, 

ketvirtadalis? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 38 – 39 psl. 

Pratybos, 16 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kaip rasti 

visą daiktų skaičių, kai žinoma jų pusė, trečdalis, ketvirtadalis? 

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 

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. 

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

Tema: Tiesos spindėjimas. 

Pratybos, 25 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Tiesos 

spindėjimas. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Erdvinė raiška. Plastilinas. Gėlytė. 

Darbelio pavyzdys teikiamas JPG formatu. 

 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir 

klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. 

https://learningapps.org/display?v=pryoqiinj20
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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: Pakartokime, ką jau mokame. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY 
Pratybos, 50 – 53 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 vardu Greitutė? Skaitau 

tyrinėdamas. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 56, 57, 58, 59 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Kas vardu 

Greitutė? Skaitau tyrinėdamas. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Vadovėlis, 42 – 43 psl. 

Pratybos, 18 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Ar jau moku? Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos užduotys). 

 

 

STE(A)M laboratorija 

 

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. 

Pratybų puslapį su atliktomis užduotimis 

nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto 

adresu. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  
klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kas vardu Greitutė? Skaitau 

Anglų kalba 

 

Lietuvių kalba 

 

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


↑ atgal į sąrašą ↑ 

tyrinėdamas. 

Pratybos, 38 psl. 
Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

  

 Pratybų puslapį su atliktomis 

užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

  

3. Matematika 

Tema: Taikome žinias. 

Vadovėlis, 40 – 41 psl. 

Pratybos, 17 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Taikome žinias. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip kurti pasakojimą pagal duotą 

pradžią? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 60 – 61 psl. 

 

Dailė ir technologijos 

 

 

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. 

 

4. Šokis Muzika 

 

Fizinis ugdymas 

 

   
   

5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Sužinojau, pakartojau, 

išmokau... Apibendrinamoji pamoka. 

Vadovėlis, 32 – 33 psl. 

Pratybos, 54 – 55 psl. 

 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kaip suvokiame aplinką? Pagrindiniai 

jutimo organai. 

Vadovėlis, 34 – 35 psl. 

Pratybos, 26 – 27 psl. 

Konsultacinė valanda mokymosi 

pagalbai teikti 
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Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Pojūčiai. 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 
 

Pratybų 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. 

 

6. Fizinis ugdymas 

Tema: Vaikų joga. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=5

XCQfYsFa3Q 

 

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

ugdymas 

Tema: Pakartokime, ką jau mokame. 

Elektroninė pamoka. 

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

eY 
Pratybos, 50 – 53 psl. (savarankiškas 

mokymasis). 

Klasės vadovo programa  
 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

 

Tobulinti mankštos įgūdžius, 

išmokti taisyklingai atlikti 2-3 

patikusius pratimus. Savaitės 

įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5XCQfYsFa3Q
https://www.youtube.com/watch?v=5XCQfYsFa3Q
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. –gegužės 1 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 „Abraomas“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta TAMO.LT 

       8a/b klasės – etika 

Tema „Ar tikiu 

stebuklais?“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

   

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

   

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

   

2. 8a/b klasės - etika 

Tema „Mano šiandienos 

autoritetas“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

 3b klasė  

Tema „Dešimt Dievo 

žodžių“. Microsoft 

PowerPoint pateiktis 

pateiktos TAMO.LT 
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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 „Abraomas“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

4b klasė 

Tema „Senovės protėvių 

tikėjimas“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

3a klasė 

Tema „„Dešimt Dievo 

žodžių“. Microsoft 

PowerPoint pateiktis 

pateiktos TAMO.LT 

 6a/b  klasė – tikyba 

Tema „Garbė 

Viešpačiui Dievui“.  

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 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Pokalbis (atsakymas 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 „Senovės protėvių 

tikėjimas“.  

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

1a klasė 

Tema „Abraomas“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

  5a klasė – tikyba 

Tema “ Jėzaus 

įvaizdžiai”. 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 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

5. 2a/b klasės 

Tema „Kas yra 

sąžinė?“. Vaizdo 

pamoka Zoom aplinkoje 

  7a klasė - Tikyba 

Tema „Draugystė“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 

1d klasė  

Tema „Abraomas“. 

Vaizdo nuoroda 

TAMO.LT 
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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 (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

6. 6a/b klasė – Etika  

Tema „Aukso taisyklė“.  

Vaizdo pamoka Office  

365 aplinkoje 

6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Garbė Viešpačiui 

Dievui“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje  

5b klasė – Tikyba 

Tema “Jėzaus 

įvaizdžiai“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

7a klasė – Tikyba 

Tema „Draugystė“. 

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 (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

 

7. Neformaliojo švietimo 

būrelis – 

Jaunieji Kazimieriečiai 

Tema „Koks yra mano 

laikas?“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

  6a Klasės valandėlė  

Tema „Patyčių 

prevencija: pasakyk 

draugui komplimentą 

arba pagirk draugą“. 

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 

 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365  

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 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: Ar aš esu 

atidus? 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Slapukas“? 

Vadovėlis 60 - 61 psl., 

pratybos 43 - 44 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema:  

K. Kasparavičius 

„Florencijaus rožės“.  

Vadovėlis 62 - 63 psl.,  

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs 

K.Kasparavičiaus 

tekstą „Florencijaus 

rožės“.  

Vadovėlis 62 - 65 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiama medžiaga. 

 

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 43-

44 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

62 – 63 psl..  

 

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje 

64 – 65 psl. 

 

Mokiniai atlieka 

užduotis, užrašo į 

sąsiuvinius ir atsiunčia 

mokytojai. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  
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Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. – 

kaupiamasis 

vertinimas. 

2. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Daiktavardžių 

vienaskaitos vietininko, 

kurio galūnė yra –e, -

oje,-uje rašyba. 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Slapukas“? 

Vadovėlis 60 - 61 psl., 

pratybos 43 - 44 psl. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: K.Kasparavičius 

„Florencijaus rožės“.  

Vadovėlis 62 - 63 psl.,  

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs 

K.Kasparavičiaus 

tekstą „Florencijaus 

rožės“.  

Vadovėlis 62 - 65 psl., 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys per Zoom 

platformą. 

Eduka klasė.  

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 43-

44 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

62 – 63 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

64 – 65 psl., 

Eduka klasė  

 

Atliktas darbas 

nufotografuojamas ir 

atsiunčiamas 

mokytojai. Mokytoja jį 

patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

teisingai parašyti 

žodžius, kurie atsako į 

klausimą kur? 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

teisingai atsakyti į 

klausimus, atsakymus 

užrašyti.  

Sąsiuvinyje atliktos 

užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

pagal pavyzdį sukurti 

sakinius, teisingai juos 

užrašyti. 

Sąsiuvinyje atliktos 

užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

įvertina mokinių 

gebėjimą sudaryti 

sakinius ir juos 

užrašyti. 

 

3. Matematika 

Tema: Sudėtis ir atimtis 

iki 100. 

Vadovėlis 52 - 53 psl., 

 Fizinis ugdymas 

Tema: Fiziniai 

pratimai. Ąžuolo 

mankšta. 

Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Eduka klasė. 
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pratybos 36 – 37 psl.  

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 36 

– 37 psl. 

 Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka klasė. 

 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

atlikti sudėties ir 

atimties iki 100 

veiksmus. 

 Mokiniai pagal vaizdo 

įrašą atlieka fizinius 

pratimus. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

sudėti ir atimti skaičius 

iki 100. 

 

 

4. 

 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: Tulpės mamos 

dienai. 

Pateikiama nuoroda. 

    

Pateikta nuoroda 

Google naršyklėje, kaip 

iš popieriaus, naudojant 

įvairias priemones, 

padaryti tulpės žiedus, 

vazonėlį, dekoruoti 

kaspinėliu, užrašyti 

sveikinimą mamai. 

    

Mokiniai dirba dvi 

pamokas, mokytojas 

įvertins, kai darbas bus 

baigtas. 
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5. 

 

Dailė ir technologijos 

Tema:  

Tulpės mamos dienai. 

Pateikiama nuoroda. 

 

Matematika 

Tema: Sudėtis ir atimtis 

iki 100. 

 Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Vadovėlis 54 - 55 psl., 

pratybos 38 – 39 psl. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Sužinojau, 

pakartojau, išmokau... 

Vadovėlis 44 - 45 psl., 

pratybos 41 - 42 psl.  

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Pateikta nuoroda 

Google naršyklėje, kaip 

iš popieriaus, naudojant 

įvairias priemones, 

padaryti tulpės žiedus, 

vazonėlį, dekoruoti 

kaspinėliu, užrašyti 

sveikinimą mamai. 

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka klasė 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 38 

– 39 psl. 

 

Tamo dienynas:  

Pratybų sąsiuvinyje  

41-42 psl. 

 

 

Mokinys 

nufotografuoja savo 

darbą ir atsiunčia 

mokytojui. Mokytojas 

įvertina. Vertinimo 

kriterijai – mokinių 

gebėjimas dirbti pagal 

nurodymus. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

atlikti sudėties ir 

atimties iki 100 

veiksmus.  

Mokytoja įvertina 

mokinių darbą. 

Vertinimo kriterijus – 

kaip mokiniai įsisavino 

skyriaus medžiagą. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 – 30 d. 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. 

Pamo- 

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 7a klasė 

Tema: Everyday English 6d. 

2a klasė 

Tema: pratybų užduotys 

5 klasių III gr.  

Tema: Across Cultures 7e. 

2b klasė 

Tema: Kartojimas, testas. 

Zoom pamoka 

6 klasių III gr.  

 

Perskaityti ir išsiversti 

vadovėlio Ex. 1, 2 p. 76. 

Darome pratybų p. 78-79, 

pasitikriname. 

Vadovėlio p. 89 susirasti 

naujus žodžius. Perskaityti 

tekstus, raštu atsakyti į Ex.2p. 

89 klausimus. 

Pakartojame Module 10 

medžiagą, testas. 

 

Savarankiškas darbas. Ideografinis Savarankiškas darbas. Ideografinis  

2. 4a klasė 
Tema:. Būsimasis laikas. 

Zoom pamoka 

2b klasė 

Tema: pratybų užduotys 
8a klasė 

Tema: Modals of deduction. 

2b klasė 

Tema: Kartojimas, testas. 

Zoom pamoka 

5 klasės III gr.  
 

Vadovėlio p. 12-13, teorija ir 

pratimai, padarome, 

pasitikriname. 

Darome pratybų p. 78-79, 

pasitikriname. 

Vadovėlio p. 85, Ex. 5, 6, 7. 

Epratybų  7b Ex. 7. 

Pakartojame Module 10 

medžiagą, testas. 

 

 Ideografinis Formuojamasis. Ideografinis  

4. 3.  8a klasė 

Tema: Modals 7b. 

3a klasė 

Tema: Unit 14 kartojimas, 

testas. 

4a klasė 

Tema: Veiksmažodžio laikų 

kartojimas. Zoom pamoka 

3a klasė 

Tema: Unit 15 Television. 

Zoom pamoka 

6 klasės II gr. 
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Padaryti epratybų 7b Ex. 1, 

2, 3, atitinka pratybų p. 54. 

Pasikartokite Unit 14 

mokomąją medžiagą. Atlikite 

testą ir atsiųskite į Tamo. 

Kartu padarome pratybų p. 18, 

pasitikriname. 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, tekstų skaitymas 

ir vertimas. Pratybų p. 58 – 

klausome, sunumeruojame, 

pasitikriname. 

 

Savarankiškas mokymasis. Ideografinis Formuojamasis Formuojamasis  

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Grammar 7b.  

Zoom pamoka 

3b klasė 

Tema: Unit 14 kartojimas, 

testas. 

4b klasė 

Tema: Būsimasis laikas. 

 Zoom pamoka 

3b klasė 

Tema: Unit 15 Television.. 

Zoom pamoka 

 

Present perfect naudojimas 

su ever, never, just, already, 

yet, for, since – teorija ir 

praktinis panaudojimas, 

vadovėlio p. 84, Ex. 5, 6 

pasitikrinam. Pratybų p. 54, 

Ex. 3, pasitikrinam. 

Pasikartokite Unit 14 

mokomąją medžiagą. Atlikite 

testą ir atsiųskite į Tamo. 

Vadovėlio p. 12-13, teorija ir 

pratimai, padarome, 

pasitikriname. 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, tekstų skaitymas 

ir vertimas. Pratybų p. 58 – 

klausome, sunumeruojame, 

pasitikriname. 

 

Formuojamasis Ideografinis Formuojamasis Formuojamasis  

5. 5 klasės III gr.  

Tema: Everyday English 7d. 

 7a klasė 

Tema: 6c. 

4b klasė 

Tema: Veiksmažodžio laikų 

kartojimas. Zoom pamoka 

7a klasė 

 

Vadovėlio p. 88, perskaityti 

1, 2 pratimus, 3 – tekste 

surasti duotų sakinių 

atitikmenis. Paruošti savo 

užsakymą pagal Ex.4 ir 

suskaičiuoti kainą. 

 Padarome e. pratybų p. 49. 

Suskaičiuoti teisingus 7 ir 8 

pratimo atsakymus ir atsiųsti į 

Tamo. (Pvz. iš 12-11 teisingų) 

Kartu padarome pratybų p. 

18, pasitikriname. 

 

Savarankiškas darbas.  Sudėtinis pažymys. Formuojamasis  

6. 6 klasės III gr.  

Tema: Grammar 7b.  

Zoom pamoka 

6 klasės III gr.  

Tema: Present perfect vs Past 

simple.  

Zoom pamoka 

1 a, b, c, d klasės 

Tema: They‘re bears. 

8a klasė 

Tema: Order of adjectives. 

Zoom pamoka 

 

Present perfect su ever, 

never, just, already, yet, for, 

since –vadovėlio p. 84, Ex. 

Teorija ir praktinis 

naudojimas. Vadovėlio Ex. 8, 

9 pasitikrinam. Pratybų p. 55 

Ex. 4, 5 pasitikrinam. 

Pasiklausyti duoto įrašo nuo 

pradžios iki 3 min. 50 sek. 

Tarti žodžius paskui diktorių, 

Vadovėlio p. 85, Ex. 8, 9. 

Epratybų 7b Ex. 4, 5, 6, 

atitinka pratybų p. 54-55. 
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5, 6 pasitikrinam. Pratybų p. 

54, Ex. 3, pasitikrinam. 

padainuoti dainelę. Padaryti 

pratybų p. 44-45. 

Formuojamasis Formuojamasis Paskaityti tėveliams naujus 

žodžius. 

Formuojamasis  

7. Visos klasės 

Konsultacijų teikimas. 

6 klasių II gr.  

Tema: Present perfect vs Past 

simple. Zoom pamoka 

   

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

Teorija ir praktinis 

naudojimas. Vadovėlio Ex. 8, 

9 pasitikrinam. Pratybų p. 55 

Ex. 4, 5 pasitikrinam. 

   

 Formuojamasis    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 d.) 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 
Klasė: 3a 

3. 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. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
2.  Lietuvių kalba  

Tema: Kada vartojame būdvardžius? 

Vadovėlis  50-51psl.  

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė 

Ste(a)m  

Tema: „Spalvų vilkelis“ (integracija su matematika) 

Virtuali mokymosi aplinka. 

Pateikties pateikimas. 

„Spalvų vilkelis“. 

Tamo dienynas: vadovėlio 50- 51 psl. paskaityti teoriją 

apie būdvardį, 51 psl. atlikti užduotį- „Garlaiviukas“. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- Kada vartojame 

būdvardžius. 

Pateiktyje pasiskaityti kaip pasigaminti „Spalvų vilkelį“. 

Priemonės- A4 formato, 2 pieštukų, žirklių, liniuotės, spalvotų 

pieštukų- raudono, žalio, mėlyno). 

Pasigaminus splavų vilkelį, reiks parašyti išvadą. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti  Tamo dienyną iki 04-30 d. 

2. Lietuvių kalba 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Kada vartojame būdvardžius? 

Vadovėlis 50-51 psl. 

Matematika 

Tema: Kaip spręsti uždavinį? 

Vadovėlis III d. 32-33 psl. pažiūrėti teoriją. 

Pratybose 24-25 psl. – 2,3,4 užduotis 
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Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Tamo dienynas,  

Darbas pratybose 27-28 psl.- 1,2,3,4. 

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 18-19- 3,4  užduotis. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- Matematika („Kaip spręsti 

uždavinį?“) 

Namų darbas: parašyti daiktavardžiams tinkamus 

būdvardžius. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – Zoom programėlėje. 

3.   Matematika 

Tema: Kaip dalyti dviženklį, triženklį skaičių kampu? 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlėje 

Anglų kalba  

Tamo dienynas: 

Darbas sąsiuviniuose: savarankiškas darbas(įvairios 

užduotys). 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- Matematika- Kaip 

dalyti dviženklį, triženklį skaičių kampu?. 

 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt  

4. Muzika Lietuvių kalba  
Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Kaip būdvardžiai derinami su daiktavardžiais? 

 Tamo dienynas: vadovėlio 52-53 psl.  

Pratybose 29 psl.- 1,2 užduotis 

 Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis 

5.   Pasaulio pažinimas 

Tema: Ar mokame bendrauti?  

Word format pateikiama užduotis- kūrybinė veikla 

(konfliktinės situacijos). 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, messengerio grupę, 

telefonu. 

Word formate pateikiama užduotis - užduočių lapas. Mokomės 

vartoti būdvardį. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio 34-35 psl. 

Darbas pratybose 26-27-1,2,3,4 užduotys. 

Užduotis atlieka sąsiuvinyje arba pateiktame lape. 

Namų darbas: nufotografuoti atliktą kūrybinę užduotį, 

atsiųsti į Tamo dienyną. 

Užduočių patikrinimas kitą pamoką – Zoom programėleje 

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

1. Matematika  
Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Raskime ir skaičiuokime?  

Vadovėlis III d. 34-35 psl., darbas 

sąsiuvinyje. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kodėl Lietuva vadinama piliakalnių 

šalimi?  

Vaizdo pamoka- Zoom programėlėje. 

Nuoroda: apžiūrėti ir perskaityti daugiau 

informacijos apie Lietuvos piliakalnius. 

https://prezi.com/ucobl5ehgw66/copy-of-
kodel-lietuva-vadinama-piliakalniu-salimi/ 

 

Vadovėlis III d. 34-35 psl., darbas 

sąsiuvinyje. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Darbas pratybose 28-29 psl. – 1,2,3,4 užduotys. 

 

Namų darbas: pratybose 26-27 psl. – 1, 

2 užduotis. 

Mokinio įsivertinimas pagal sudarytus 

vertinimo kriterijus. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis 

pagal sudarytus vertinimo kriterijus. 

 

2. Fizinis ugdymas 

Gydomoji kvėpavimo mankšta 

vaikams 

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

D9b-fLyiDQ 

Pateikiama per Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Šokis 

 

 

Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 
  

 Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

  

3. Etika  

Darbas sąsiuviniuose ir pratybose 

asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Aš jau moku? 

Vadovėlis III d. 36-37 psl., darbas sąsiuvinyje. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- 

Matematika- Aš jau moku? 

 

Tamo dienynas: 

Pratybose 54 psl.- 1, 2, 5 užduotis. 

Tamo dienynas: Vadovėlio 36-37 psl. –  2, 5, 7.  

https://prezi.com/ucobl5ehgw66/copy-of-kodel-lietuva-vadinama-piliakalniu-salimi/
https://prezi.com/ucobl5ehgw66/copy-of-kodel-lietuva-vadinama-piliakalniu-salimi/
https://www.youtube.com/watch?v=wD9b-fLyiDQ
https://www.youtube.com/watch?v=wD9b-fLyiDQ
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Nufotografuoti užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Namų darbas: vadovėlio 37 psl. – 8 užduotis. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- 

Matematika- Aš jau moku? 

 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip būdvardžiai derinami su 

daiktavardžiu? 

Vadovėlis 53 psl. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu 

Ema skaitmeninėse pratybose. 

Anglų kalba 

 
 

Tamo dienynas:  

Darbas pratybose 30 psl. – 3,4 

užduotis.  

  

Namų darbas: Ema skaitmeninėse 

pratybose.Būdvardis, jo kaitymas 
  

5. Lietuvių kalba 

Tema: Vienaskaitos ir daugiskaitos 

būdvardžių rašyba (diktantas) 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlėje 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Laikrodžio išradimo istorija. Ką apie tai 

žinau? 

Vadovėlio 54- 55psl. skaityti tekstą, žodžiu 

atsakyti į pateiktus klausimus. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu. Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. 

 

Tamo dienynas: 

Darbas sąsiuviniuose- diktanto 

rašymas (vienaskaitos ir daugiskaitos 

būdvardžių kartojimas). 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė- sumanūs (Laikrodžio 

išradimo istorija. Ką apie tai žinau? 

Vadovėlio 54- 55psl. skaityti tekstą, žodžiu 

atsakyti į  pateiktus klausimus. 

Pratybose psl. 31- 1 užduotis. 

 

Vaizdo pamokos metu - patikrinimas ir 

įsivertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt  
 

6.    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 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. 

 

 

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 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  

 

 

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 
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  TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

 

 

Savęs įsivertinimas  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 

 

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 

 

 

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. 

 

 

 

 

Savęs įsivertinimas.  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 

 

4. 5b klasė 

Tema: Sprendžiame. 

9skyrius, 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 

 

 

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 
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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. 

 

 

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  

 

 

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 27 d. – balandžio 30 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 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

- linksmosios 

užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

1d klasė 

 Pamokos tema: 

„Metras - linksmosios 

užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Variacijos“ 

Skenuota medžiaga  

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos instrumentai 

(muzikos klausymas)“ 

 

1a klasė 

 

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

Facebook 

TAMO žurnalas 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

 

Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas  

2. 

 

 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Sugrįžęs laikas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

1c klasė 

 Pamokos tema: 

„Metras - linksmosios 

užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

VAIZDO PAMOKA 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Metras - linksmosios 

užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

VAIZDO PAMOKA 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos 

instrumentai“. 

Vaizdo pamoka. 

Muzikos klausymas. 

 

3b klasė 
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TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

 

Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas  

3. 

 

 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos instrumentai 

- linksmosios 

užduotys“. Vaizdo 

pamoka. 

Skenuota medžiaga 

2b klasė 

Pamokos tema 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

- linksmosios 

užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

5a klasė 

Pamokos tema:  

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai Rusų ir 

Ukrainiečių dainos 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė  

Pamokos tema 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

- linksmosios 

užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

3a klasė 

 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

 

. 

 

Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Kaupiamasis 

įvertinimas 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Nufotografuos 

Atliktas užduotis ir 

atsiųs mokytojui 

 

4. 

 

 

 

 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Sugrįžęs laikas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos instrumentai 

- linksmosios 

užduotys“. Vaizdo 

pamoka. 

Skenuota medžiaga 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Metras - linksmosios 

užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

VAIZDO PAMOKA 

2a klasė 

Pamokos tema 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

linksmosios užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

6b klasė 

 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

Facebook.  

 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

 

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

 

Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Nufotografuos 
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Atliktas užduotis ir 

atsiųs mokytojui 

5. 6a klasė 

Pamokos tema: 

Muzikinės sąvokos 

Skenuota medžiaga 

VAIZDO PAMOKA 

5b klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai Rusų ir 

Ukrainiečių dainos 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

VAIZDO PAMOKA 

1c klasė 

Pamokos tema: 

„Ketvirtinė ir aštuntinė 

- linksmosios 

užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys. 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Metras - linksmosios 

užduotys“. 

Mokytojo skenuotos 

užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

1b klasė 

 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

 

TAMO žurnalas 

Facebook 

 

Neformalus vertinimas Kaupiamasis 

įvertinimas  

Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas  

6.  8a klasė 

Pamokos tema: 

„Simfoninis orkestras“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengta 

medžiaga skaidrėse 

VAIZDO PAMOKA 

 

8b klasė 

Pamokos tema: 

„Lietuvos pramoginė 

muzikos istorija“. 

Skenuota medžiaga. 

VAIZDO PAMOKA 

 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema: Nauja 

daina „Žalia daina“ 

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

 

 

 Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Žodinis vertinimas  

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „L. 

Adomaitis ir I 

Jankauskaite Mylėt 

nelengva“. 

  

  TAMO žurnalas.   

  Žodinis vertinimas   
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(balandžio 27 d. – balandžio 30 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. 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. 

 

8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Duomenų 

apdorojimas ir pateikimas 

skaičiuokle. Teksto ir 

lentelių tvarkymo 

galimybės skaičiuoklėje. 

Mokiniai skiria duomenų 

formatus. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

   

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose (Rombo, 

stačiakampio ir kvadrato 

savybės, keturkampių plotai). 

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 
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Prieš atliekant užduotis 

pasinagrinėti teoriją: Eduka 

klasėje ir vadovėlyje 110 psl., 

112 psl., 114 psl. 

Ir peržiūrėkite vaizdo 

medžiagą: 

Lygiagretainio plotas, 

formulės įrodymas ir 

pavyzdžių sprendimas  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=s2RBeW61h3Y 

Trapecijos ploto formulė, 

formulės įrodymas ir 

pavyzdžių sprendimas  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HHukJJWK72c 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft 

Teams platformoje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą 

   

2. 8 klasė T grupė 

IT 

Tema: Duomenų apdorojimas 

ir pateikimas skaičiuokle. 

Teksto ir lentelių tvarkymo 

galimybės skaičiuoklėje. 

Mokiniai skiria duomenų 

formatus. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

8b klasė – matematika 

Tema. Keturkampiai 

Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=s2RBeW61h3Y
https://www.youtube.com/watch?v=s2RBeW61h3Y
https://www.youtube.com/watch?v=HHukJJWK72c
https://www.youtube.com/watch?v=HHukJJWK72c
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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 

klasėje (Keturkampiai). 

Prieš atliekant savarankiško 

darbo užduotis, dar kartą 

pasiskaitykite teoriją: 

Eduka klasėje ir tik tada 

atlikite savarankiško darbo 

užduotis 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

   

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka klasės  

skaitmeninėje mokymosi 

erdvėje. 

   

3. 7a klasė I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir 

pristatymas. Pateikčių rengimo 

pagrindai. Mokiniai valdo 

pagrindines pateikčių 

rengyklės priemones. Temą 

geba atskleisti glaustai, bet 

įdomia, naudinga, įsimintina 

informacija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

1c klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Didelis įvykis 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

 1d klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Didelis įvykis 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 
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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 ir Code.org 

mokymosi aplinkose. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT, CODE.ORG 

 Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org 

mokymosi aplinkose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

 

4. 6ab klasės III gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir 

pristatymas. Pateikčių rengimo 

pagrindai 

Mokiniai valdo 

pagrindines pateikčių 

rengyklės priemones. 

Temą geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 8b – matematika 

Tema. Apskritimo ir jo 

lanko ilgis, skritulio ir jo 

išpjovos plotas, skaičius 

π. 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – 

skaitmeninė mokymosi 

erdvė. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

1a klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Didelis įvykis 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

 

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams platformoje 

 Užduotys paskirtos 

EMA pratybose. 

(Apskritimo ir jo lanko 

ilgis, skritulio ir jo 

išpjovos plotas, skaičius 

π.) 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org 

mokymosi aplinkose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 
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Prieš atliekant užduotis 

pasinagrinėti teoriją: 

Eduka klasėje ir 

vadovėlyje 96 psl., 116 

psl. 

Ir peržiūrėkite video 

medžiagą: 
Skaičius π. Paaiškina 

kodėl π ≈ 3,14: 

http://en.wikipedia.org/

wiki/File:Pi-unrolled-

720.gif 
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 ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

 

5.  7a klasė II gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas. Pateikčių 

rengimo pagrindai. 

Mokiniai valdo pagrindines 

pateikčių rengyklės 

priemones. Temą geba 

atskleisti glaustai, bet 

įdomia, naudinga, 

įsimintina informacija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

1b klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

Tema: Didelis įvykis 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo 

platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

8b klasė - matematika 

Tema. Apskritimo 

geometrija 

Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pi-unrolled-720.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pi-unrolled-720.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pi-unrolled-720.gif
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Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

 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 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasėje (Apskritimo 

geometrija). 

Prieš atliekant 

savarankiško darbo 

užduotis, dar kartą 

pasiskaitykite teoriją: 

Eduka klasėje ir tik tada 

atlikite savarankiško 

darbo užduotis 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

 

 Darbus atsiųsti į Office365 

paštą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka klasės  

skaitmeninėje mokymosi 

erdvėje. 

 

6. 2a klasė 

IT 

Tema: Problemų sprendimas 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Bitė: sąlyginiai sakiniai 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo platformoje 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 2 gr. 

Scratch programa. 

Programos aplinka. Objektų 

valdymas. Vaikščiojimas ir 

posūkiai. 

 

5a klasė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas. 

Mokiniai rengia 

paprastus tekstus 

klaviatūra pagal teksto 

rašybos taisykles. 
Moka formatuoti 

simbolius (tekstą), 

2b klasė 

IT 

Tema: Problemų 

sprendimas 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Bitė: sąlyginiai 

sakiniai 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo 

platformoje 
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skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi erdvėse. 

lygiuoti pastraipas, 

atitraukti pirmąją 

pastraipos eilutę. Moka 

nustatyti teksto kalbą ir 

naudotis rašybos 

tikrinimo priemonėmis. 
Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi 

erdvėse. 

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 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

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. 

Scratch programa. Programos 

aplinka. Objektų valdymas. 

Vaikščiojimas ir posūkiai. 

 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 3 gr. 

Scratch programa. 

Programos aplinka. Objektų 

valdymas. Vaikščiojimas ir 

posūkiai. 

 Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 4 gr. 

Scratch programa. 

Programos aplinka. 

Objektų valdymas. 

Vaikščiojimas ir posūkiai. 

 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 
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Formuojamasis vertinimas Formuojamasis vertinimas  Formuojamasis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 d.) 

 

Mokytojas: VILMA VILTĖ ŠIVICKIENĖ 
Klasė: 1b 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  Pasaulio pažinimas 

(integracija su matematika).  

TEMA: 

Pavasario požymių beieškant. 

Pavasarį žydintys augalai. 

Vaizdo filmukas. 

Užduotys lapuose. 

Projektų peržiūros. 

Pasaulio pažinimas 

TEMA: 

Pavasario požymių beieškant. 

Kokius paukščius pažįsti ? 

Ar skiri jų balsus ? 

Vaizdo filmukas „Paukščiai“. 

Vaizdo filmukas „Paukščių 

balsai“. 

Užduotys lapuose. 

. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Teksto skaitymas ir 

suvokimas. 

Vadovėlis 70 - 71 psl., 

pratybos  47 - 48 psl., 

Eduka klasė. 

 

Matematika 

TEMA: 

Atimtis ir sudėtis iki 100 

„Aš jau moku ir pasitikrinu 

žinias“ 

Vadov. pusl. 52-53 

Pratybos pusl. 36-37. 

*Užduotys atsikaitymui - 

užduočių lape 

„Skaičiuoju“. 

*Papildoma užduotis EMA 

pratybose. 

 

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. 
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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. 

 

 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Nufotografuoti užduočių lapą 

ir atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

 

2.  Matematika 

TEMA: 

Skaičiuoju iki 100. 

 „Sudedu tris skaičius“ 

Vadovėlio pusl., 46-47 

Pratybos pusl., 30-31. 

*Papildomos užduotys 

lapuose 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Kada ir kur prasideda 

kelionės“?  

Vadovėlis 68 - 69 psl., 

pratybos 45 - 46 psl., 

Eduka klasė. 

*Papildoma užd., lapuose. 

KAS NORI! 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

Kuriose Lietuvos vietose  

verta apsilankyti ? 

Pateiktis.“ Mano gimtinė“. 

Vadovėlis 72 - 73 psl., 

pratybos  49 - 50 psl., 

 

 

 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

 Ema pratybos, Tamo 

dienynas, bendra grupė. 

 

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Užduočių 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 

 

3.   Lietuvių kalba 

TEMA: 

Matematika 

TEMA: 

STEAM. 

 (integracija su pasaulio 

pažinimu ir matematika). 
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Veiksmo žodžiai. Žinių 

įtvirtinimas. 

*Užduotys lapuose. 

*Užduotis Edukoje. 

 

 

 „Kaip sudėti ir atimti 

dviženklius skaičius“, 

vadovėlio psl., 50-51. 

Darbas pratybose, psl. 34-35. 

Pamaoka vyks ZOOM 

platformoje. 

Arba bus pateiktas garso 

įrašas. 

*Papildomos užduotys į 

sąsiuvinį (prisegtame 

aplanke). Užduotis turi atlikti 

visi. 

TEMA: 

„Kaip gyvuoja mano 

svogūnas ?“ (Analizė ir 

išvados, pristatymai) 

„Bebriuko nuotykiai“. 

Atlieku Bebriuko 

užduotis. 
Pamoka vyks ZOOM 

platformoje. 

 

 

 

 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. 

 

 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. 

 

 

 

4. 

Lietuvių kalba 

(integracija su tikyba) 

TEMA: 

„PAKARTOJU- 

PRISIMENU“. 

Veiksmo žodžiai. 

Praeitis. Dabartis. Ateitis. 

„Abraomas“- teksto 

suvokimas. 

Kartojimas. 

 Fizinis ugdymas 

Integracija su anglų kalba 

TEMA: 

„Mankštinuosi linksmai“ 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„ Pažįstu- kūriu“.  

*Vaizdo filmukas. 

Kūrybinis darbas iš 

pavasario augalų. 
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Pamoka vyks ZOOM 

platformoje. 

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. 

 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

 Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

5. Lietuvių kalba 

TEMA: 

Mokausi atsakyti į klausimus 

pilnais sakiniais. 

Vadovėlio pusl.64-65. 

 

Eduka klasė. 

 

Matematika 

TEMA: 

Sudėtis iki100. 

„Atimame du skaičius“ 

Vadovėlio  pusl., 48-49. 

Atlieku užduotis pratybose. 

Užduotys pratybose pusl., 

 32-33 

*Papildomas lapas su 

užduotimis. 

Skaitmeninės EMA užduotys. 

 Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

 „ Pažįstu- kūriu“.  

 

*Vaizdo filmukas. 

Kūrybinis darbas iš 

pavasario augalų. 

 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, Eduka 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“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

Aptarimas su tėveliais.  

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Mokytojos EMA užduočių 

vertinimas. 

 Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

*Papildomo užduočių lapo 

siuntimas mokytojai. 

6. Neformalus ugdymas - 

Fizinis aktyvumas ir sveika 

gyvensena. 

TEMA: 

Raidžių mankšta 

pateikiama nuoroda. 

 Neformalus ugdymas- 

Kūrybinės dirbtuvės. 

TEMA: 

Tema: „ Drąsa ir baimės“. 

Pateikiama nuoroda. 

Refleksijos ir motyvacija – 

kaip išdrįsti ir įveikti savo 

baimes. 

Emocijų raiška judesiu. 

  

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. paštu. 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. paštu. 

  

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema- geltona, žalia, 

raudona. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 27 d. – balandžio 30 d.) 

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

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

dienyno pagalba 

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

15. 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 Penktadien

is 
 

1. 

5b klasė -   

Gamta ir žmogus 

Tema: Naminė katė-sėlinanti 

medžiotoja 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Tema: Kodėl plaukai stojasi 

piestu? 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 174,175 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į1 2,3,4,5 kl. iš 

175 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

31,32 psl. 

4. https://prezi.com/7ig6ky5
f-sof/5-kl-92-namine-

kate-selinanti-medziotoja/ 

 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 216, 217 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3,4,5, kl. iš 

217 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

32 psl. 

 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu 

  Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu 

 

https://prezi.com/7ig6ky5f-sof/5-kl-92-namine-kate-selinanti-medziotoja/
https://prezi.com/7ig6ky5f-sof/5-kl-92-namine-kate-selinanti-medziotoja/
https://prezi.com/7ig6ky5f-sof/5-kl-92-namine-kate-selinanti-medziotoja/
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EMA pratybos 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

2 

 

5a klasė –  

Gamta ir žmogus 

Tema: Naminė katė-sėlinanti 

medžiotoja 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

 5a klasė – 

 Gamta ir žmogus 

Tema: Pirma praryja, 

paskui kramto 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

6b klasė –  

Gamta ir žmogus 

Tema: Kodėl plaukai stojasi 

piestu? 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 174,175 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į1 2,3,4,5 kl. iš 

175 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

31,32 psl 

https://prezi.com/7ig6ky5
f-sof/5-kl-92-namine-
kate-selinanti-medziotoja/ 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti180, 181 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

33 psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 216, 217 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3,4,5, kl. iš 

217 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 32 

psl. 

 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

 Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

 

3 6b klasė –  

Gamta ir žmogus 

Tema: Žemė ir kosmosas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

6a klasė –  

Gamta ir žmogus 

Tema: Žemė ir kosmosas 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

 

5b klasė –  

Gamta ir žmogus  

Tema: Pirma praryja, 

paskui kramto 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

8b klasė –  

Chemija 

Tema: Anglis ir jos 

alotropinės atmainos 

 Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

 

Vadovėlis Eureka: 

Pasikartoti 8 skyrių. 

Atlikti užduotis iš vadovėlio 

214 psl. 

https://prezi.com/5ewm3-
6dth_k/kosmoso-tyrimai/ 

Vadovėlis Eureka: 

Pasikartoti 8 skyrių. 

Atlikti užduotis iš vadovėlio 

214 psl. 

https://prezi.com/5ewm3-
6dth_k/kosmoso-tyrimai/ 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti180, 181 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

33 psl. 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 124,125 psl. 

2. Atsakyti į1,2,3,4 kl. iš 

125 psl. 

https://prezi.com/pd2q2touccel
/anglis/ 

 

https://prezi.com/7ig6ky5f-sof/5-kl-92-namine-kate-selinanti-medziotoja/
https://prezi.com/7ig6ky5f-sof/5-kl-92-namine-kate-selinanti-medziotoja/
https://prezi.com/7ig6ky5f-sof/5-kl-92-namine-kate-selinanti-medziotoja/
https://prezi.com/5ewm3-6dth_k/kosmoso-tyrimai/
https://prezi.com/5ewm3-6dth_k/kosmoso-tyrimai/
https://prezi.com/5ewm3-6dth_k/kosmoso-tyrimai/
https://prezi.com/5ewm3-6dth_k/kosmoso-tyrimai/
https://prezi.com/pd2q2touccel/anglis/
https://prezi.com/pd2q2touccel/anglis/
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EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

4. 8a klasė –  

Chemija  

Tema: Kas yra degimas? 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

(vaizdinė pamoka) 

8b klasė –  

Biologija  

Tema: Ar palikuoniai visada 

panašūs į savo tėvus (kartojimo 

pamoka) 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

7a klasė 2 gr. – 

Biologija 

Tema: Pramonės teršalai 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

8a klasė –  

Chemija 

Tema: Anglis ir jos 

alotropinės atmainos 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 122,123 psl. 

2. Atsakyti į 1,2 kl. iš 

123 psl. 

 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 124-127 psl. iš vadovėlio 

2. Atlikti 9 ir 10 užduotį iš 129 psl. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 68, 69 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 69 

psl. 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 124,125 psl. 

2. Atsakyti į1,2,3,4 kl. iš 

125 psl. 

3. https://prezi.com/pd2q
2touccel/anglis/ 

 

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: Kas yra degimas? 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu mokymas 

(vaizdinė pamoka) 

8a klasė –  

Biologija 

 Tema: Ar palikuoniai visada 

panašūs į savo tėvus (kartojimo 

pamoka) 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

7a klasė 1gr. – 

Biologija  

Tema: Pramonės teršalai 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu( vaizdinė pamoka) 

7a klasė 2gr. –  

Biologija 

Tema: Miškas –didžiausias 

mūsų turtas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 122,123 psl. 

2. Atsakyti į 1,2 kl. iš 

123 psl. 

 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 124-127 psl. iš vadovėlio 

2. Atlikti 9 ir 10 užduotį iš 129 psl 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 68, 69 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 69 

psl. 

 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 70, 71 psl.  

2. Atsakyti į 1, 2 ,3 klausimus iš 

71 psl. 

https://www.slideserve.com/ph
ila/mi-kai-pasaulio-turtas 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

https://prezi.com/pd2q2touccel/anglis/
https://prezi.com/pd2q2touccel/anglis/
https://www.slideserve.com/phila/mi-kai-pasaulio-turtas
https://www.slideserve.com/phila/mi-kai-pasaulio-turtas
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Automatinis taisymas ir vertinimas. Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

6. Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

 7 klasė 1gr –  

Biologija  

Tema: Miškas –didžiausias 

mūsų turtas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Pripūsk balioną kitaip 

https://www.youtube.com/w
atch?v=WHH5K2nuvOA 

Pripūsk balioną kitaip 

https://www.youtube.com/watch?
v=WHH5K2nuvOA 

 Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 70, 71 psl.  

2. Atsakyti į 1, 2 ,3 klausimus iš 

71 psl. 

https://www.slideserve.com/ph
ila/mi-kai-pasaulio-turtas 

 

   Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WHH5K2nuvOA
https://www.youtube.com/watch?v=WHH5K2nuvOA
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

( Balandžio  27d. – balandžio 30 d.) 

       Mokytojas: Violeta  Visockienė 
       Dalykas: lietuvių kalba 

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

pagalba. 

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

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

temą. 

 

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

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

5 b klasė - kalba 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

   Tema:  

3.Kodėl literatūrai svarbus 

žmogaus vidinis pasaulis? 

S.Šaltenis „Riešutų duona“ 

1. Skaityti psl. 97 – 101 

2. Atlikti psl. 100 – A – 

1,2,3,4 užduotis 

 

Tema: 3. Būdvardžių laipsniai, 

jų rašybos ypatumai. 

Įvardžiuotiniai b9dvardžiai 

1. Skaityti psl. 80 – 81 

2. Atlikti psl. 81 – 2, 4,5 

užduotis 

   Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

2. 5b klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

5 b klasė- literatūra 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 5b klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

8b klasė - kalba 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 
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Tema.:1. Uždraustas vardas 

S.Nėris Eglė žalčių 

karalienė 

1. Skaityti psl. 60- 65 

2. Atlikti psl. 62 – 3, 65 – 

2, užduotis 

Tema: 2. Būdvardžio 

reikšmė, gramatiniai 

požymiai, derinimas su 

daiktavardžiu 

1. Skaityti psl. 76 – 

79. 

2. Atlikti psl. 2,3,4 

užduotis  

 Tema:  1. Uždraustas vardas 

S.Nėris Eglė žalčių karalienė 

1. Skaityti psl. 66 -71 

2. Atlikti psl. 68 – 1,2 4,6 

užduotis 

 

 

 

 

Tema:  

Išplėstinis dalyvinis 

pažyminys, jo skyryba 

1. Skaityti psl. 64- 65. 

2. Atlikti psl. 66 – 97 

pratimą. 

 

Kaupiamasis vertinimas Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

3. 5 b klasė kalba 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

8a klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

  8a klasė - literatūra 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

Tema : 9. Prielinksniai 

ir polinksniai. 

Prielinksninės 

konstrukcijos. 

1. Perskaityti psl. 58-

61 

2. Atlikti psl. 61- 2 , 

4,5 užduotis 

 

Tema: 

2.Kaip papasakoti 

savo gyvenimą? 

S.Šaltenis „ Riešutų 

duona“ Ironija 

1. Skaityti psl. 92 – 95 

2. Atlikti psl. 93  B- 1,2. 

  Tema:  

Išplėstinis dalyvinis 

pažyminys, jo skyryba 

1.Skaityti psl. 64- 65. 

2.Atlikti psl. 66 – 97 

pratimą. 

 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

Kaupiamasis vertinimas   Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

4. 8b klasė – literatūra  

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

8a klasė – kalba 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 8b klasė -  literatūra  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Tema:  Pažyminys. 

Pažyminių rūšys. 

Derinamieji ir 

nederinamieji pažyminiai 

1. Skaityti psl. 57 – 

60 

Tema: Įtvirtinimas. 

Pagrindinės ir antrininkės 

sakinio dalys,,jų raiška 

 

Užduočių atlikimas iš Eduka 

klasės 

 Tema: 

3. Kodėl literatūrai 

svarbus žmogaus 

vidinis pasaulis? 

S.Šaltenis „Riešutų duona“ 

1. Skaityti psl. 97 – 

101psl. 
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2. Atlikti psl. 58 – 90 

pratimą 

 

2. Atlikti psl. 100 – A – 

1,2,3,4 užduotis 

 

Kaupiamasis vertinimas. Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

 Kaupiamasis vertinimas.  

5.  8b klasė - literatūra  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

   

 2.Tema: Kaip 

papasakoti savo 

gyvenimą? 

S.Šaltenis „ Riešutų 

duona“ Ironija 

1. Skaityti psl. 92 – 95 

2. Atlikti psl. 93  B- 1,2  

 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - literatūra  

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu  

8b klasė - kalba 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

   

Tema: :  Pažyminys. 

Pažyminių rūšys. 

Derinamieji ir 

nederinamieji pažyminiai 

1.Skaityti psl. 57 – 60 

2.Atlikti psl. 58 – 90 

pratimą 

 

Tema:  

Tema: Įtvirtinimas. 

Pagrindinės ir antrininkės 

sakinio dalys, jų raiška 

 

Užduočių atlikimas iš 

Eduka klasės 

   

Kaupiamasis vertinimas. Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

   

7.    Konsultacija -  pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

 

   Tema : Raštingumo pratybos   
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Užduotys atliekamos  

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

   Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


