
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 6 d.- balandžio 10 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 

Mokytojas: Asta Macežinskienė 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 

Mokytojas: Ina Andrulienė 

Mokytojas: Inga Levinskienė 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
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Mokytojas: Jolita Miškinienė 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 

Mokytojas: Rima Marozienė 

Mokytojas: Tomas Asakavičius 

Mokytojas: Vilma Plutienė 

Mokytojas: Vilma Viltė Šivickienė 

Mokytojas: Vilmantė Rimkevičienė 

Mokytojas: Violeta  Visockienė 
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Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 
Dalykas: Šokis 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
  5 a klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

   

 Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

   

 Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

   

2.        1d klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

5b klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

3a klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

4a klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo dienyne. 

 Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 
 Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 
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3.  1a klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

2b klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

6b klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

4b klasė 

 Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo dienyne. 

 Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 
 Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 
4.  1b klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

2a klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

3a klasė 

 Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

1c klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo dienyne. 

 Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 
 Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 

Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  

Vertinama ritmika, 

improvizacija 
5.   PUG  

Youtube šokio su 

muzika nuorodos 

pateikimas 

6a klasė 

Šokio improvizacijos 

vaizdo medžiaga 

grupėse /Tamo 

dienyne. 

 

 

 
 Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

Tik Tok 

programoje/grupėse/ 

Tamo dienyne 

 

  Aptarimas su tėveliais. Virtualus grįžtamojo 

ryšio pateikimas  
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Vertinama ritmika, 

improvizacija 
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Mokytojas: Antanas Žvaginis 
Dalykas: fizika 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4.   7a (1 gr.) klasė 

Tema ,,Vandens 

šiluminio plėtimosi 

ypatumai.“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

 8 a klasė 

Tema ,,Naudingumo 

koeficientas“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office 365 

  Testinė užduotis 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

 Testas ,,Naudingumo 

koeficientas“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

5.   8a klasė  8b klasė 
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Tema ,,Nuožulnioji 

plokštuma“ 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

Tema ,,Naudingumo 

koeficientas“ 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

  Office 365  Office365 

  Testinė užduotis 

Office365 

Kaupiamasis balas 

 Testas ,,Naudingumo 

koeficientas“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

6.   7a (2 gr.) klasė 

Tema ,, Vandens 

šiluminio plėtimosi 

ypatumai.“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

13.00 val. 

  

  Office365   

  Testinė užduotis 

Office365 

Kaupiamasis balas 

  

7.   8b klasė 

Tema ,,Nuožulnioji 

plokštuma“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

  

  Office365   

  Testinė užduotis   
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Office365. 

Kaupiamasis balas 
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Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 
Klasė: priešmokyklinio ugdymo grupė 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Tema: „Pas Velykų 

bobutę“ vaizdo 

medžiagos nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Tema: „Kiaušinio 

istorija“ 

vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Pažintinės vaizdo 

medžiagos apie Velykų 

kilmę nuoroda 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Vaizdo medžiaga, kaip 

vaikai supranta 

Velykas,  patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Didaktinių ir 

lavinamųjų žaidimų 

nuorodos patalpintos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Užduotys pateikiamos  

„Opa-pa“  pratybose 

18-19 psl. 

Užduotys pateikiamos  

„Opa-pa“  pratybose 

20- 21 psl. 

Užduotys pateikiamos 

pratybose 22- 23 psl. 

Užduotys pateikiamos 

pratybose 24-25 psl. 

Pateikta kūrybinė 

užduotis Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Grįžtamasis ryšys 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

2. Tema: Filmukas 

,,Dievo pasakojimas“ 

nuorodo patalpinti 

Faceboom socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Tema: Pasakos 

„Kiaušinio svajonė“ 

tekstas patalpintas 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje  

Tema: Filmukas  

,,Dievo pasakojimas –

Velykas“ audio 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje . 

Tema: Vaizdinė 

medžiaga  

,,Šokame ir 

sportuojame su video“ 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje . 

 

Rankos lavinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Žodžių junginių 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Daiktų grupavimo ir 

lyginimo užduotis 

patalpinta Facebook 

Skaičiavimo pažinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 
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socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

3. Tema: Žodžių junginių 

rašyba, 

 patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje, 

Tema: 

Kūrybinė užduotis, 

pasitelkiant į pagalbą 

vaizdo medžiagą, 

kurios nuoroda 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Tema: Interaktyvus 

žaidimas 

„Linksmiausias Velykų 

zuikis“ 

patalpinamas 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Tema: Kūrybinė 

užduotis pasitelkiant į 

pagalbą įvairias 

technikas. Nuoroda 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

 Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

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

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą, 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: Test Nr.5 

Testas prisegamas Word 

formatu. 

 

2a klasė  

Tema: Test. Revising Unit 

8. 

 Testas prisegamas Word 

formatu. 

 

5a/b klasės 

Tema: Module 6. Weather 

and clothes. 

Naujo žodyno įvedimas. 

Skaitymo ir teksto 

suvokimo užduotys. 

2b klasė 

Tema: Unit 9. 

Lunchtime.Nauji žodžiai. 

Skaitymas. Klausymas. 

https://www.youtube.com/

watch?v=N5KdMNd5wDU 

6a/b klasės 

Tema: leksikos 

įtvirtinimas. Naujos 

leksikos panaudojimas. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. . ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. ir Office 365 

TEAMS. 

Vertinama pagal 

surinktų balų lentelę. 

Office 365 TEAMS. 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje. 

2. 

 

 

4a klasė 

Tema: Revision of Unit 

12.  

12 skyriaus kartojimas. 

 

 

2b klasė 

Tema: Test. Revising Unit 

8. 

 Testas prisegamas Word 

formatu. 

 

 

8b klasė 

Tema: Getting ready for 

the test. Self-check 5. 

 

2a klasė 

Tema: Unit 9. 

Lunchtime.Nauji žodžiai. 

Skaitymas. Klausymas. 

https://www.youtube.com/

watch?v=N5KdMNd5wDU 

5a/b klasė 

Tema: Tema: leksikos 

įtvirtinimas. Naujos 

leksikos panaudojimas 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. . ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. . ir Office 365 

TEAMS. 
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Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu  

04.08 

vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Neformalus vertinimas 

ZOOM vaizdo 

konferencijos metu.  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

3. 

 

 

 

8b klasė 

Tema: Writing a review. 

A film You Have Seen 

Recently. 

 

3a klasė 

Tema: Test. Revising Unit 

13.  

Interaktyvios užduotys 

Liveworksheets.com. 

 

4a klasė 

Tema: Test.  

Interaktyvios užduotys 

Liveworksheets.com. 

3b klasė 

Tema: Unit 14. Summer 

months. 

Naujų žodžių pristatymas. 

Skaitymo ir teksto 

suvokimo užduotys. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

 taisymas ir vertinimas 

Office 365 TEAMS sk. 

aplinkoje. 

vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas  

Liveworksheets.com. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 

 

4. 

 

 

6a/b klasės 

Tema: Test Nr.5 

Testas prisegamas Word 

formatu. 

 

 

3b klasė 

Tema: Test. Revising Unit 

13.  

Interaktyvios užduotys 

Liveworksheets.com. 

 

4b klasė 

Tema: Revision of Unit 

12.  

12 skyriaus kartojimas. 

 

 

3b klasė 

Tema:  

Unit 14. Summer months. 

Naujų žodžių pristatymas. 

Skaitymo ir teksto 

suvokimo užduotys. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. . ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

Vertinama pagal 

surinktų balų lentelę. 

Office 365 TEAMS 

vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę.  

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 

 

5. 

 

 

5a/b klasės 

Tema: Test Nr.5 

Testas prisegamas Word 

formatu. 

 7a klasė 

Tema: Module 6. 

Technology and 

Communication. Naujo 

4b klasė 

Tema: Test.  

Interaktyvios užduotys 

Liveworksheets.com. 

7a klasė 

Tema: leksikos 

įtvirtinimas. Naujos 

leksikos panaudojimas.  
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žodyno įvedimas. 

Skaitymo ir teksto 

suvokimo užduotys. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.  ir Office 365 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. ir . ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Vertinama pagal 

surinktų balų lentelę. 

Office 365 TEAMS. 

 Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas  

Liveworksheets.com 

Projektui atlikti skiriama 

savaitė. 

Pranešimai bus atsiunčiami 

per Tamo. Vertinimas 

pagal pristatytus geros 

prezentacijos kriterijus. 

6.  6a/b klasės 

Tema: Module 6. Out and 

about. Naujo žodyno 

įvedimas. Skaitymo ir 

teksto suvokimo 

užduotys. 

 8b klasė 

Tema: Test. Revising 

Module 5.  

Testas prisegamas Word 

formatu. 

 

5a klasės valandėlė 

Vaizdo filmas  

„ Ar tikrai reikia būti 

namie?“ 

ZOOM vaizdo 

konferencija. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. ir . ir Office 365 

TEAMS. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 Savarankiškas užduočių 

taisymas ir vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

 Vertinama pagal surinktų 

balų lentelę. 

Office 365 TEAMS. 
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Mokytojas: Audronė Bartninkienė 
Klasė: lietuvių kalba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  6a klasė 

Tema – Skyriaus 

apibendrinimas. 

Psl. literatūros vadovėlyje 

40-41; 

Užduotys diferencijuotos. 

Savarankiškas darbas. 

 

 

6a klasė 

Veiksmažodžio 

asmenuojamos formos. 

Psl. vadovėlyje 74-77; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

6a klasė 

Tema - Veiksmažodžio 

asmenuojamos formos. 

Psl. vadovėlyje 74-77; 

Žinių įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

5a klasė 

Tema – Tekstų tipai. 

Psl. vadovėlyje 14-15. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

 

5a klasė 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO ir Office. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO ir Office 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO, Eduka.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

ZOOM vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Užduotys siunčiamos į 

Tamo, vertinimas 10-

balėje sistemoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

Atliktas užduotis aptarsime 

vaizdo pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje 

Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis vertinimas 

2.  7a klasė 

Tema – Veikiamųjų 

dalyvių laikai, daryba. 

Psl. vadovėlyje 28-29; 

6b klasė 

Tema - Veiksmažodžio 

asmenuojamos formos. 

Psl. vadovėlyje 74-77; 

7a klasė 

Tema – Neveikiamųjų 

dalyvių laikai ir daryba. 

Psl. vadovėlyje32-33. 

7a klasė 

Tema – Neveikiamųjų 

dalyvių laikai ir daryba. 

Psl. vadovėlyje32-33. 

6a klasė 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 
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Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

 

Žinių įtvirtinimo 

pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

ZOOM vaizdo pamoka. 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO ir Office. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO ir Office. 

ZOOM  vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Office. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt. 

ZOOM vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje, 

aptarimas vaizdo 

pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje 

Užduočių aptarimas, 

konsultavimas vyks  vaizdo 

pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

3.  7a klasė 

Tema – Veikiamųjų 

dalyvių laikai, daryba. 

Psl. vadovėlyje 28-29; 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

6b klasė 

Tema - Veiksmažodžio 

asmenuojamos formos. 

Psl. vadovėlyje 74-77; 

Žinių įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

7a klasė 

Tema – Neveikiamųjų 

dalyvių laikai ir daryba. 

Psl. vadovėlyje32-33. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

 

7a klasė 

Tema – Sangrąžiniai 

dalyviai. 

Psl. vadovėlyje 34-35. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

- 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Office. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO, Eduka.lt, Office. 

ZOOM  vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Office.. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

- 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje, 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

konsultavimas vyks  vaizdo 

pamokoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

- 
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aptarimas vaizdo 

pamokoje. 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

4.   - 5a klasė 

Tema - 

Nosinių raidžių rašyba 

žodžių šaknyje. Kartojimo 

pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

5a klasė 

Tema – Tema ir pagrindinė 

mintis. 

KALBOS 

vadovėlio  II d. 

psl. 10-13. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

 

- 7a klasė 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

 

- Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO, Eduka.lt 

ZOOM vaizdo pamoka. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

- ZOOM vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

- Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje 

Užduočių aptarimas, 

konsultavimas vyks  vaizdo 

pamokoje. 

- Užduočių aptarimas, 

komentavimas, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

5.  6b klasė 

Tema – Skyriaus 

apibendrinimas. 

Psl. literatūros vadovėlyje 

40-41; 

Užduotys diferencijuotos. 

Savarankiškas darbas. 

 

 

7a klasė 

Tema - Veikiamųjų 

dalyvių laikai, daryba. 

Psl. vadovėlyje 28-29. 

Žinių įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

E..duka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

6b klasė 

Tema – Pagrindinės 

veiksmažodžio  formos. 

Psl. vadovėlyje 78-79; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

6b klasė 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis. 

 

 

5a klasė 

Tema – Pasakojimo, 

Aprašymo ir 

Samprotavimo 

pastraipos. 

Psl. vadovėlyje 16-19. 

Mokymais sinchroniniu 

būdu, vadovėlis + 

sąsiuvinis. 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO ir Office. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO, Eduka.lt, Office. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO, Eduka.lt 

ZOOM vaizdo pamoka. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO. 
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Užduotys siunčiamos į 

Tamo, vertinimas 10-

balėje sistemoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Atliktas užduotis aptarsime 

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, kaupiamasis 

vertinimas. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

6.  7a klasė 

Tema – Veikiamųjų 

dalyvių laikai, daryba. 

Psl.vadovėlyje 28-29; 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

7a klasė 

Tema - Veikiamųjų 

dalyvių laikai, daryba. 

Psl.vadovėlyje 28-29. 

Žinių įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

6a klasė 

Tema – Pagrindinės 

veiksmažodžio  formos. 

Psl. vadovėlyje 78-79; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

vadovėlis+sąsiuvinis 

- 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO ir Office. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt. 

- Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO,  Eduka.lt, 

Office. 

- 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

- Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje, užduočių 

aptarimas vyks ir 

vaizdo pamokoje. 

- 
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Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2b 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Lietuvių kalba 

Tema: Ką vaikai veiks 

ieškodami pavasario?.  

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema:  Aš jau moku  

Vadovėlis 104-105  psl. 

ir pratybos 69-70 psl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būru 

Zoom platformoje.. 
 

Matematika 

Tema: Matematikos 

pasitikrinamas darbas 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokai? 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Ema ir Eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje, 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el.paštu, 

PADLET.  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, elpaštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klas, PADLET. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

Atliktas darbas 

atsiunčiamas į el paštą, 

įvertinimas TAMO. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA, EDUKA.LT 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO. 

2. Lietuvių kalba 

Tema Ką vaikai veiks 

ieškodami pavasario?.   

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

 STE(A)M 

laboratorija 

Tema: „8 

eksperimentai su 

vandeniu“ Ilgalaikis 

projektas: „Sodiname 

svogūną“ (tęsiamas). 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būru 

Zoom platformoje. 

Matematika 

Tema: Kas yra 

lygybė, o kas  - 

nelygybė? 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Vadovėlis 10-11 psl. 

pratybų sąsiuvinis 2 

Matematika 

Tema: Kaip rasti 

nežinomą dėmenį? 
Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būru 

Zoom platformoje. 
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*Papildoma užduotis. 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu  ir 

nuoroda internete. 

pusl. (diferencijuotos 

užduotys). 
 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT  

mokymosi aplinkoje, 

PADLET. 

 Į  TAMO.LT ir 

PADLET vaikams bus 

pateikta vaizdo 

medžiaga  

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, , 

Eduka klasė, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

PADLET. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

 Atliktų  eksperimentų  

aptarimas tiesioginėje 

ZOOM pamokoje   

Vertinimas TAMO. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT, 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis 

(geltona, žalia, 

raudona). 

3. Pasaulio pažinimas 

Tema: „Ar tėveliai 

taip pat buvo maži?“ 

Vadovėlyje 38 psl. 

Pratybų sąsiuvinyje 

1,2,3, užduotys (30-31 

psl.) 

   Dailė ir technologijos 

Tema:  „Velykos mano 

namuose“.    

Pridedamas failas su 

užduočių lapu  ir 

nuoroda internete 

Savarankiškas darbas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

   Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Atliktas užduočių 

nuotraukas atsiųs į 

TAMO.LT., el. paštą. 

   Užduoties nuotraukas  

atsiųsti per TAMO.LT 

dienyną, el. paštą. 

Vertinimas TAMO. 

4.  Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas 
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 Tema: Kaip pristatyti 

skaitmenine diagrama 

pateiktus duomenis? 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EDUKA.LT  

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje, 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Tema: Ateitis. Kokius 

veiksmo žodžius 

vartojama? 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Papildoma užduotis. 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu. 

Tema: Kuo kriaušytė 

taps užaugusi? 

Vadovėlis 34-35 psl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būru 

Zoom platformoje. 

Tema: Kaip raiškiai 

skaityti tekstą 

vaidmenimis? 

Vadovėlis 36-37 psl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 
 

Tema„Sportas – 

muzikos ritmu“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,, EDUKA.LT 

mokymosi aplinkoje, el 

paštu PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT, 

skaitmeninė erdvė, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt,  el.paštu , 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EDUKA.LT 

mokymosi aplinkoje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Sinchroninis klaidų 

taisymas. Vertinimas 

TAMO. 

 Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

5.  Fizinis ugdymas 

Tema: Išmok 

taisyklingai 

mankštintis. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus 

pateiktas video 

užduotis . 

Lietuvių kalba 

Tema: Kuo kriaušytė 

taps užaugusi? 

Pratybų sąsiuvinis 26-

27  psl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būru 

Zoom platformoje 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kaip atrodo 

vietovės planas? 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt mokymosi 

aplinkoje. Mokiniai 

atliks nurodytas 

užduotis sąsiuvinyje. 

*Papildoma užduotis. 

Konsultacinė pamoka 

Vyks vaizdo pamoka 
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Pridedamas failas su 

užduočių lapu. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

EMA pratybos. lt, 

EDUKA klasė, 

PADLET.. 

ZOOM platforma 

 Mankštos filmuotos 

vaizdo medžiagos 

atsiuntimas į el. paštą. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

6. Dailė ir technologijos 

Tema:  „Velykiniai 

margučiai“.    

Pridedamas failas su 

užduočių lapu  ir 

nuoroda internete. 

   Klasės vadovo 

programa 
„Aš augu“ knygelės 

(kompiuterinis 

variantas) 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

   Atlieka pateiktą 

užduotį ZOOM vaizdo 

pamokoje.  

Užduoties nuotraukas  

atsiųsti per TAMO.LT 

dienyną, el. paštą. 

Vertinimas TAMO. 

   Atliktos užduotys 

įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis 
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Mokytojas: DAIVA JAKUČIONIENĖ 
Dalykas: istorija 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.  5b klasė 

Tema: Lietuvos valstybės 

atkūrimas 

Vadovėlyje P.116-117 

Pratybose P.81- 3, 4, 5 užd. 

Teams vaizdo  pamoka 

 

8a klasė 

Tema: Absoliutizmo 

formavimasis Europoje. 

Vadovėlis P.164-166 

Pratybose P.17-18  2, 3, 4, 5, 6 

užd. 

Teams vaizdo pamoka 

7a klasės II gr. 

Tema: 

Graikija – demokratijos 

gimtinė. Graikų šeima. 

Graikų kasdienis 

gyvenimas 

Vadovėlis P.150-153 

Teams  vaizdo pamoka 

EDUKA aplinka 

7a klasės I gr. 

Tema: 

Graikija – demokratijos 

gimtinė.  Graikų šeima. 

Graikų kasdienis gyvenimas 

Vadovėlis P.150-153 

Teams  vaizdo pamoka 

EDUKA aplinka 

 Užduotys vadovėlyje ir  

pratybų sąsiuvinyje. 

Vaizdo informacijai ,,Jonas 

Basanavičius“ nuoroda 

https://www.lrt.lt/mediatek

a/irasas/1013685395/zmone

s-kurie-sukure-lietuva-

2018-02-18 

Užduotys  vadovėlyje ir 

pratybų sąsiuvinyje, vaizdo 

informacijai ,,Versalio rūmai“  

nuoroda  YouTube 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=X235vpOToVU 

 

TIK NORINTIEMS  žinoti 

daugiau straipsnio 

,,Iliustruotoji istorija: Versalio 

rūmai...“ nuoroda 

https://www.vz.lt/laisvalaikis/a

kiraciai/2016/08/28/iliustruotoj

i-istorija-versalio-rumai-

panasejo-i-kiaulide 

Užduotys vadovėlyje 

ir EDUKA (Kaip gyveno 

piliečiai ir ne piliečiai) 

Užduotys vadovėlyje 

ir EDUKA (Kaip gyveno 

piliečiai ir ne piliečiai) 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685395/zmones-kurie-sukure-lietuva-2018-02-18
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685395/zmones-kurie-sukure-lietuva-2018-02-18
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685395/zmones-kurie-sukure-lietuva-2018-02-18
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685395/zmones-kurie-sukure-lietuva-2018-02-18
https://www.youtube.com/watch?v=X235vpOToVU
https://www.youtube.com/watch?v=X235vpOToVU
https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2016/08/28/iliustruotoji-istorija-versalio-rumai-panasejo-i-kiaulide
https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2016/08/28/iliustruotoji-istorija-versalio-rumai-panasejo-i-kiaulide
https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2016/08/28/iliustruotoji-istorija-versalio-rumai-panasejo-i-kiaulide
https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2016/08/28/iliustruotoji-istorija-versalio-rumai-panasejo-i-kiaulide
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 Pokalbis ir savarankiškas  

įsivertinimas  Teams 

pamokoje. 

Norintys gauti 3 balus į 

kaupiamąjį vertinimą  

atsiunčia  per TAMO 

vaizdo medžiagos ,,Jonas 

Basanavičius“  6-8 sakinių 

analizę pagal planą: 1. Ką 

aš supratau? 2. Ką aš 

Įsiminiau? 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams pamokoje 

Automatinis užduočių 

vertinimas EDUKA 

Automatinis užduočių 

vertinimas EDUKA 

2.  5a klasė 

Tema: Lietuvos valstybės 

atkūrimas 

Vadovėlyje P.116-117 

Pratybose P.81- 3, 4, 5 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

6a klasė 

Tema: Pirmasis pasaulinis 

karas. 

Vadovėlyje P.132-133, 

Pratybose P.8- 1, 3, 4 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

5a klasė 

Tema: Nepriklausomybės 

kovos. 

Vadovėlyje P.118-119 

Pratybose P.9- 1, 3, 5 užd. 

TAMO   EDUKA 

 

 Užduotys vadovėlyje ir  

pratybų sąsiuvinyje . 

Vaizdo informacijai ,,Jonas 

Basanavičius“ nuoroda 

https://www.lrt.lt/mediatek

a/irasas/1013685395/zmone

s-kurie-sukure-lietuva-

2018-02-18 

Užduotys vadovėlyje ir 

pratybų sąsiuvinyje 

Norintiems žinoti daugiau  

YouTube nuorodos: 

1. Pirmojo pasaulinio karo 

pradžia Europoje; 

2.Kauno tvirtovės žlugimas 

1915 m. ) 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Rl6YqP0VJpc 

ir 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fjzDhte_IzQ 

Užduotys vadovėlyje ir 

pratybų sąsiuvinyje. 

Vaizdo informacija 

,,Lietuvos 

nepriklausomybės kovos“ 

https://www.youtube.com/

watch?v=oOXwT7wTpjs 

EDUKA (Lietuvos taryba 

skelbia) 

 

 Pokalbis ir savarankiškas  

įsivertinimas  Teams 

pamokoje. 

Norintys gauti 3 balus į 

kaupiamąjį vertinimą 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams pamokoje 

Automatinis užduočių 

vertinimas EDUKA 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685395/zmones-kurie-sukure-lietuva-2018-02-18
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685395/zmones-kurie-sukure-lietuva-2018-02-18
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685395/zmones-kurie-sukure-lietuva-2018-02-18
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013685395/zmones-kurie-sukure-lietuva-2018-02-18
https://www.youtube.com/watch?v=Rl6YqP0VJpc
https://www.youtube.com/watch?v=Rl6YqP0VJpc
https://www.youtube.com/watch?v=fjzDhte_IzQ
https://www.youtube.com/watch?v=fjzDhte_IzQ
https://www.youtube.com/watch?v=oOXwT7wTpjs
https://www.youtube.com/watch?v=oOXwT7wTpjs
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atsiunčia per Tamo vaizdo 

medžiagos  6-8 sakinių 

analizę pagal planą: 

 1. Ką aš supratau? 

 2. Ką aš įsiminiau? 

3.  7a klasė II gr. 

Tema: Atsiskaitomasis 

darbas ,,Senovės  Graikija“ 

Teams ir TAMO 

8b klasė 

Tema: 

Absoliutizmo formavimasis 

Europoje. 

Vadovėlis P.164-166 

Pratybose P.17-18  2, 3, 4, 5, 6 

užd. 

Teams vaizdo pamoka 

6a  klasė 

Tema: Kasdienis žmonių 

gyvenimas tarpukaryje 

Vadovėlyje P.134-135 

Pratybose P.9- 1, 2, 3 

TAMO 

5b klasė 

Tema: Nepriklausomybės 

kovos. 

Vadovėlyje P.118-119 

Pratybose P.9- 1, 3, 5 užd. 

TAMO   ir   EDUKA 

 Teams Užduotys  vadovėlyje ir 

pratybų sąsiuvinyje, vaizdo 

informacijai ,,Versalio rūmai“  

nuoroda  Youtube 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=X235vpOToVU 

 

TIK NORINTIEMS  žinoti 

daugiau straipsnio 

,,Iliustruotoji istorija: Versalio 

rūmai ...“ nuoroda 

https://www.vz.lt/laisvalaikis/a

kiraciai/2016/08/28/iliustruotoj

i-istorija-versalio-rumai-

panasejo-i-kiaulide 

TAMO 

Užduotys vadovėlyje ir 

pratybų sąsiuvinyje. 

Vaizdo informacija 

,,Tarpukario mados“ 

Youtube nuoroda 

https://www.youtube.com/

watch?v=NgXWZtvErmk 

Užduotys vadovėlyje ir 

pratybų sąsiuvinyje. 

Vaizdo informacija 

,,Lietuvos nepriklausomybės 

kovos“ 

https://www.youtube.com/w

atch?v=oOXwT7wTpjs 

EDUKA ( Lietuvos Taryba 

skelbia) 

 Atsakymus siunčia  

TAMO, jie vertinami 

pažymiu ir pažymys  

įrašomas  dienyne 

Pokalbis ir savarankiškas  

įsivertinimas Teams pamokoje 

Kaupiamasis vertinimas 

(3 kreditai) 

Pratybose atlikta 3 užd. ir 

TAMO atsiųsti  

fotografuoti darbai 

 (Tarpukario mados) 

Automatinis užduočių 

vertinimas EDUKA 

4.  7a klasė I gr.  6b  klasė 8a klasė 

https://www.youtube.com/watch?v=X235vpOToVU
https://www.youtube.com/watch?v=X235vpOToVU
https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2016/08/28/iliustruotoji-istorija-versalio-rumai-panasejo-i-kiaulide
https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2016/08/28/iliustruotoji-istorija-versalio-rumai-panasejo-i-kiaulide
https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2016/08/28/iliustruotoji-istorija-versalio-rumai-panasejo-i-kiaulide
https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2016/08/28/iliustruotoji-istorija-versalio-rumai-panasejo-i-kiaulide
https://www.youtube.com/watch?v=NgXWZtvErmk
https://www.youtube.com/watch?v=NgXWZtvErmk
https://www.youtube.com/watch?v=oOXwT7wTpjs
https://www.youtube.com/watch?v=oOXwT7wTpjs
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Tema: Atsiskaitomasis 

darbas ,,Senovės  Graikija“ 

Teams  ir TAMO 

Tema: Kasdienis žmonių 

gyvenimas tarpukaryje. 

Vadovėlyje P.134-135 

Pratybose P.9-  1, 2, 3 

TAMO 

Tema: Dinastiniai ir 

religiniai karai Europoje. 

Vadovėlyje P.167-169 

Pratybose P.19-1, 2, 3, 4 

Teams vaizdo pamoka 

 TAMO  TAMO 

Užduotys vadovėlyje ir 

pratybų sąsiuvinyje. 

Vaizdo informacija 

,,Tarpukario mados“ 

youtube nuoroda 

https://www.youtube.com/

watch?v=NgXWZtvErmk 

Teams 

TAMO 

Užduotys vadovėlyje ir 

pratybų sąsiuvinyje. 

 Atsakymus  siunčia  

TAMO, jie vertinami 

pažymiu ir pažymys  

įrašomas  dienyne 

 Kaupiamasis vertinimas 

(3 kreditai). 

Pratybose atlikta 3 užd. ir 

TAMO atsiųsti  

fotografuoti darbai 

 (Tarpukario mados) 

Pokalbis ir savarankiškas  

įsivertinimas Teams 

pamokoje 

5.  6 b klasė 

Tema: Pirmasis pasaulinis 

karas. 

Vadovėlyje P.132-133, 

Pratybose P.8- 1, 3, 4 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

  8b klasė 

Tema: Dinastiniai ir 

religiniai karai Europoje. 

Vadovėlyje P.167-169 

Pratybose P.19-1, 2, 3, 4 

Teams vaizdo pamoka 

 Užduotys vadovėlyje  

pratybų sąsiuvinyje 

Norintiems žinoti daugiau  

Youtube nuorodos: 

Pirmojo pasaulinio karo 

pradžia Europoje; 

Kauno tvirtovės žlugimas 

1915 m. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Rl6YqP0VJpc 

  Teams, 

TAMO 

Užduotys vadovėlyje ir 

pratybų sąsiuvinyje 

https://www.youtube.com/watch?v=NgXWZtvErmk
https://www.youtube.com/watch?v=NgXWZtvErmk
https://www.youtube.com/watch?v=Rl6YqP0VJpc
https://www.youtube.com/watch?v=Rl6YqP0VJpc
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ir 

https://www.youtube.com/

watch?v=fjzDhte_IzQ 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje. 

  Pokalbis ir savarankiškas  

įsivertinimas Teams 

pamokoje 

6.     5b klasės 

Klasės valandėlė 

 Pokalbis, 

Teams vaizdo pamoka 

    Youtube nuoroda vaizdo 

informacijai ,,Patyčios. 

Nekentėk tyloje“ peržiūrėti 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4S05VB9ido4 

    Nėra 

7.    Neformalusis švietimas 

„Gimtojo krašto 

pažinimo“ būrelio veikla 

TAMO 

 

   TAMO 

Nuoroda vaizdo 

informacijai 

http://3dturas.llbm.lt/?fbcli

d=IwAR0X448iuYgV7Ar7

8Mrdplmu9C9LP1IcSWf3f

YPln1LlQYPY-

5319uP3FAE 

 

   Nėra  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fjzDhte_IzQ
https://www.youtube.com/watch?v=fjzDhte_IzQ
https://www.youtube.com/watch?v=4S05VB9ido4
https://www.youtube.com/watch?v=4S05VB9ido4
http://3dturas.llbm.lt/?fbclid=IwAR0X448iuYgV7Ar78Mrdplmu9C9LP1IcSWf3fYPln1LlQYPY-5319uP3FAE
http://3dturas.llbm.lt/?fbclid=IwAR0X448iuYgV7Ar78Mrdplmu9C9LP1IcSWf3fYPln1LlQYPY-5319uP3FAE
http://3dturas.llbm.lt/?fbclid=IwAR0X448iuYgV7Ar78Mrdplmu9C9LP1IcSWf3fYPln1LlQYPY-5319uP3FAE
http://3dturas.llbm.lt/?fbclid=IwAR0X448iuYgV7Ar78Mrdplmu9C9LP1IcSWf3fYPln1LlQYPY-5319uP3FAE
http://3dturas.llbm.lt/?fbclid=IwAR0X448iuYgV7Ar78Mrdplmu9C9LP1IcSWf3fYPln1LlQYPY-5319uP3FAE
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Mokytojas: Dalia Kačergienė 
Klasė: vokiečių kalba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.       

     

     

2.     7a klasė 

Tema: Was isst du 

gern? 
Beste freunde1.1 

online. 

Užduotys pateikiamos 

Tamo , 

Konsultacija per 

Microsoft Office 365 

      Beste freunde 1.1 

online Lernwortschatz 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

bei el. paštu laiške 

tėvams 

     Išversti sakinius  beste 

freunde online 

Vertinimas vyks kartą 

per sav., ištaisius 

atsiųstus namų darbus   

3.     7a klasė 
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Was isst du gern? 

Pratybos 72 - 73psl. 
 Užduotys pateikiamos  

Tamo, konsultacija-  

per Microsoft Office 

365 

     

Pratybos (72-73) 1a,b, 

2, 3a 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams. 

    Pratybos 3b, 4 

Darbus mokiniai atsiųs 

el.paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 

4.      

     

     

5.     6 klasė 

Tema :Hast du Zeit? 

Beste freunde1.1 online 

Užduotys pateikiamos 

per  Tamo,  

konsultacija -Microsoft 

Office 365 

    Beste freunde 1.1 

online  Lernwortschatz 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams 
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    Išasmenuoti 

veiksmažodžius 

Darbus mokiniai atsiųs 

el.paštu,  vertinimas 

vyks kartą per sav. 

6.     6 klasė 

Hast du Zeit? 

Pratybos 1, 2b, c, 3a, b  

p.48-54 

Užduotys pateikiamos 

per  Tamo, Microsoft 

Office 365 

    Pratybos  2a 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei el. paštu laiške 

tėvams 

    Pratybos 2a , sakinius 

išversti. 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 
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Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.      8 b klasė 

Bendra tema: Sveikinu su 

gimimo diena. Mokysimės rašyti 

sveikinimą su gimimo diena. 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

    1. Vadovėlis, psl. 66 - pr. 16 

(pavyzdys, kaip parašyti 

sveikinimą). 

2. Atlikti priskirtą užduotį  

https://klase.eduka.lt/ 

3. Parašyti draugui sveikinimą su 

gimtadieniu. 
    Kaupiamasis balas 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/skaitmenin

ėje erdvėje. 

Sudėtinis pažymys (5b.)  už 

parašytą draugui sveikinimą su 

gimtadieniu. Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė, nufotografuoti   

ir atsiųsti  į https://www.office 

365.com/ 

2.     7a klasė 

Bendra tema: Mano butas. (Моя 

квартира). 

Mokysimės naujus žodžius tema 

"Mano butas". 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
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    Susipažinti ir mokytis naujus  

žodžius 

https://quizlet.com/499564946/r

usu-kalba-antrieji-mokymo-

metai-flash-cards/ 

    - 

3.  

 

  8a klasė 

Bendra tema: Mėgstamos šventės. 

(Любимые праздники). 

Pakartosime naujus žodžius tema "Любимые 

праздники'' 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

 7a klasė 

Bendra tema: Mano butas. (Моя 

квартира). 

Mokysimės naujus žodžius tema 

"Mano butas", atliksime 

pratimus. 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

  Balandžio 8 d. 10.00 val. mokiniai prisijungs 

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

bus nuoroda išmoktų žodžių patikrai. 

 

 

 1. Atlikti priskirtas užduotis  

https://klase.eduka.lt/ 

2.Išmokti  žodžius, pateiktus 

programėlėje 

https://quizlet.com/499564946/r

usu-kalba-antrieji-mokymo-

metai-flash-cards/ 

  Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

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

erdvėje. 
 

 Išmoktų naujų žodžių 

patikrinimas vyks balandžio 17d. 

10.00 val.  https://www.office 

365.com/ , kurioje bus pateikta 

nuoroda išmoktų žodžių patikrai. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas https://www.office 

365.com/  skaitmeninėje erdvėje. 

4.    8a klasė 

Bendra tema: Mėgstamos šventės. 

Mokysimės rašyti pakvietimą į gimtadienį. 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

  

  1.Vadovėlis, psl. 62 - pr. 11 (kaip parašyti 

kvietimą į šventę). 

  

https://quizlet.com/499564946/rusu-kalba-antrieji-mokymo-metai-flash-cards/
https://quizlet.com/499564946/rusu-kalba-antrieji-mokymo-metai-flash-cards/
https://quizlet.com/499564946/rusu-kalba-antrieji-mokymo-metai-flash-cards/
https://www.office.com/
https://klase.eduka.lt/
https://quizlet.com/499564946/rusu-kalba-antrieji-mokymo-metai-flash-cards/
https://quizlet.com/499564946/rusu-kalba-antrieji-mokymo-metai-flash-cards/
https://quizlet.com/499564946/rusu-kalba-antrieji-mokymo-metai-flash-cards/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
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2.https://burupo.com/ru/invitation-in-russian-

ru/ ( kaip parašyti kvietimą į šventę) 

3. Atlikti priskirtą užduotį  

https://klase.eduka.lt/ 

  Pažymys už parašytą elektroninį laišką-

pakvietimą mokytojai į savo 16 gimtadienį. 

Užduočiai atlikti skiriama savaitė,   atsiųsti 

per https://dienynas.tamo.lt/  arba 

https://www.office 365.com/ 

Kaupiamasis balas 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

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

  

5.    8b klasė 

Bendra tema: Mes švenčiame gimtadienį. 

Mokysimės pasakoti, kaip švenčiame 

gimtadienį. Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

 

 6b klasė 

Bendra tema: Vakar, šiandien, 

rytoj. 

Išmoksime rašyti ir jungti raides 

Хх, Щщ. Mokysimės naujus 

žodžius (savaitės dienos). 
Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

  1.Atlikti priskirtą užduotį  

https://klase.eduka.lt/ 

2. Sudaryti tekstą (5-10 sakinių) tema 

„Kaip aš švenčiu gimtadienį“ ir išmokti jį 

skaityti. 

 1. Susipažinti su raidėmis Х х Щ 

щ - 

https://www.languageguide.org/r

ussian/alphabet/ 

2. Atlikti 1-5 užduotis  

pratybose,  psl. 32-33. 

3. Išmokti 11 žodžių   

https://learningapps.org/2302489 

4.  Atlikti  užduotis  iš 

skaitmeninių užduočių banko 

https://klase.eduka.lt/. 

  Kaupiamasis balas 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

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

Sudėtinis pažymys (5b.) už skaitytą tekstą. 

Užduočiai atlikti skiriama savaitė,  įrašyti 

 Kaupiamasis balas 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/skaitmenin

ėje erdvėje. 

https://burupo.com/ru/invitation-in-russian-ru/
https://burupo.com/ru/invitation-in-russian-ru/
https://klase.eduka.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://www.office.com/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://www.languageguide.org/russian/alphabet/
https://www.languageguide.org/russian/alphabet/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
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skaitymą  ir išsiųsti į https://www.tamo.lt/ 

arba į https://www.office 365.com/ 

 

6.    6a klasė 

Bendra tema: Vakar, šiandien, rytoj. 

Išmoksime rašyti ir jungti raides Хх, Щщ. 

Mokysimės naujus žodžius (savaitės dienos). 
Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

 6b klasė 

Bendra tema: Veiksmažodžio 

būtasis laikas. Mokysimės 

taisyklingai vartoti būtojo laiko 

veiksmažodžius. 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

  1. Susipažinti su raidėmis Хх Щщ - 

https://www.languageguide.org/russian/alpha

bet/ 

2. Atlikti 1-5 užduotis  pratybose,  psl. 32-33. 

3. Išmokti 11 žodžių   

https://learningapps.org/2302489 

4.  Atlikti  užduotis  iš skaitmeninių užduočių 

banko https://klase.eduka.lt/. 

 

 1. Pakartoti žodžius 

https://learningapps.org/3386254 

2. Naudojant  PowerPoint 

pateiktą medžiagą, išsiaiškinti, 

kaip  sudaryti veiksmažodžių 

būtojo laiko formas. 

3.Atlikti užduotį  

https://learningapps.org/6811071 

4. Atlikti pratybose  psl. 33-34, 

7-9 pratimus 

  Kaupiamasis balas 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

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

 

 Pažymys. 

Nufotografuoti  pratybų 34 psl. - 

9 pr. atliktą užduotį, atsiųsti į 

https://www.tamo.lt/. 

7.    6a klasė 

Bendra tema: Veiksmažodžio būtasis laikas. 

Mokysimės taisyklingai vartoti būtojo laiko 

veiksmažodžius. 

Darbas vyks nuotoliniu būdu. 

  

  1. Pakartoti žodžius 

https://learningapps.org/3386254 

2. Naudojant  PowerPoint pateiktą medžiagą, 

išsiaiškinti, kaip  sudaryti veiksmažodžių 

būtojo laiko formas. 

3.Atlikti užduotį  

https://learningapps.org/6811071 

4. Atlikti pratybose  psl. 33-34, 7-9 pratimus. 

  

https://www.tamo.lt/
https://www.office.com/
https://www.languageguide.org/russian/alphabet/
https://www.languageguide.org/russian/alphabet/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
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  Pažymys. 

Nufotografuoti  pratybų 34 psl. - 9 pr. atliktą 

užduotį, atsiųsti į https://www.tamo.lt/. 

  

 

  

https://www.tamo.lt/
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Mokytojas: Danguolė Keturakienė 
Klasė: 3b 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

Tema: Kaip dauginti iš pilnų dešimčių, šimtų? 

Vadovėlis III d. 10-11 psl., sąsiuvinyje atlikti - 3 

užduotis. 

Lietuvių kalba  
Tema: Ar jau moku? 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos užduotys) 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 10- 11 psl. – 3 užduotis; 

Pratybose 2-3 psl. – 2, 5 užduotis; 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė - Matematika (Kaip 

dauginti iš pilnų dešimčių, šimtų?“) 

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

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

2. Muzika Ste(a)m  

Tema: Plėsime žinias apie vaisius ir daržoves. 

Virtuali mokymosi aplinka. 

PowerPoint pateikties „Savaitė su vaisiais ir daržovėmis“ pateikimas. 

 

 Savaitės pildymus rašyti į pateiktą lentelę. Priedas Nr. 1. Lentelę 

atsiųsti į mokytojos el. paštą. 

Darbas sąsiuvinyje – pasirink vieną iš daržovių (daržinis poras, 

juodasis ridikas, salieras) ir parašyk  2-3 sakinius, kokių vitaminų turi 

ši daržovė.                               

 

 Nufotografuoti lentelę ir atsiųsti  į Tamo dienyną iki 04-21 d. 
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3.   Lietuvių kalba  
Tema: Ką galiu papasakoti apie daiktus? 

Vadovėlis 18-19 psl. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Į kokius klausimus atsako daiktavardžiai? 

Darbas pratybose. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, pratybų sąsiuvinyje psl. 10 - 1 

užduotis. 

 

Tamo dienynas: 

Pratybų psl. 12 - 3 užduotis atlikti sąsiuvinyje (pakeisk žodžius zylė, 

parkas, kad atsakytų į pateiktus klausimus). 

Nufotografuoti  arba nuskanuoti 

pratybų  sąsiuvinyje 10 psl.- 1 užduotį. Atsiųsti į 

mokytojos el. paštą. 

 

Pasitikrina užduotis su tėvais. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip sukurti daikto kilmės istoriją? 

Vadovėlis 20-21 psl. 

Kūrybinis darbas 

 

Anglų kalba 

 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, pratybų sąsiuvinyje psl. 10- 1 

užduotis. 

 

Nufotografuoti  arba nuskanuoti 

pratybų  sąsiuvinyje 10 psl.- 1 užduotį. Atsiųsti į 

mokytojos el. paštą. 

 

5.   Pasaulio pažinimas 

Tema: Kaip Lietuva tapo valstybe? 

Skaidrių demonstravimas. 

https://prezi.com/jc4aojmgdguu/kaip-lietuva-tapo-

valstybe/ 

Vadovėlio psl. 26-27- perskaitome knygoje esančią 

medžiagą. 

Matematika 

Tema: Kaip dauginti dviženklį, triženklį skaičių iš vienaženklio 

skaičiaus? 

Garso įrašas; 

Vadovėlis III d. 12-13 psl. pažiūrėti teoriją. 

Pratybose 4-5 psl. – 1,2 užduotis; 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje.  

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje. Teorija vadovėlio 12 psl. 

https://prezi.com/jc4aojmgdguu/kaip-lietuva-tapo-valstybe/
https://prezi.com/jc4aojmgdguu/kaip-lietuva-tapo-valstybe/
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Pratybose psl. 20-21- 1,2, 3 užduotys. Pratybose psl. 4-5- 1, 2  užduotis. 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė – Matematika („Kaip dauginti 

dviženklį, triženklį skaičių iš vienaženklio skaičiaus?“) 

Messenger mokytoja pateikia užduočių atsakymus iki 

15.00 val.. Mokinio įsivertinimas – šviesoforo spalvos. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Mankšta - 

trečiadienis“. Pateikiama per 

Messenger nuoroda Youtube 

platformoje. 

Matematika  
Tema: Kaip dauginti dviženklį skaičių iš 

vienaženklio, kai susidaro  naujos dešimtys? 

Garso įrašas; 

Vadovėlis III d. 14-15 psl., darbas sąsiuvinyje- 1 

užduotis; 

Pratybose 4-5 psl. – 1,2,3,4.  

Matematika 

Tema: Kaip dauginti dviženklį skaičių iš 

vienaženklio, kai susidaro  naujos 

dešimtys, šimtai? 

Vadovėlis III d. 16-17 psl., darbas 

sąsiuvinyje- 2 užduotis. 

Pratybose 4-5 psl. – 6 užduotis. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

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

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė- 

Matematika (Kaip dauginti dviženklį 

skaičių iš vienaženklio, kai susidaro 

naujos dešimtys, šimtai?) 

Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

Atsiskaitomasis darbas - 

pasirinkti vieną iš mankštų 

(„Pirmadienis“, „Antradienis“, 

„Trečiadienis“). Atlikti pasirinktos 

mankštos pratimus iki 04-15. 

Atsiųsti nufilmuotą atsiskaitymą į 

mokytojos el. paštą. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

1.  Etika  

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 
Tema: Ką atskleidžia pasaka  „Apie saulę ir 

mėnulį“? 

Muzika 
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Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje (pasakos 

tęsinio garso įrašo klausymas) 

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 48-49  1, 4 užduotys. 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė – sumanūs; 

Vadovėlio 27 psl. – 2 užduotis atsakyk žodžiu  į 

pateiktus klausimus. 

 

 Nufotografuoti 4 užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 
Pasitikrina užduotis su tėvais.  

 
 

2.  Lietuvių kalba 

Tema: Į kokius klausimus atsako 

daiktavardžiai? 

Vadovėlio psl. 23- 3 užduotis 

 

 

Anglų kalba 

 

Fizinis ugdymas 

„Rytinis mankštos pratimų kompleksas“. 

Pateikiama per Tamo dienyną ir 

Messenger - Word formatu. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio psl. 23 - 3 užduotis 

sąsiuvinyje (pagal pvz.: Inkilėlyje – 

vns.,kur?, žibuoklių – dgs., ko? 

 Visa informacija bus teikiama TAMO Lt 

Pasitikrina užduotis su tėvais  Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui 

3.  Lietuvių kalba 

Tema: Į kokius klausimus atsako 

daiktavardžiai? 

Darbas pratybose. 

Šokis 

 

Dailė-technologijos 

Integracija su pasaulio pažinimu (pamoka 

- Kaip atsirado paštas?) 

Tema: „Pašto ženklas“ (kuriu ir piešiu 

pašto ženklą). 
Tamo dienynas: 

Pratybų psl. 12- 3 užduotis 

atlikti sąsiuvinyje (pakeisk 

žodžius zylė, parkas, kad 

atsakytų į pateiktus 

klausimus). 

 Tamo dienynas: 

Nupiešti ant A4 formato lapo savo sukurtą 

pašto ženklą (priemonės – guašas, 

kreidelės arba pieštukai). 

Pasitikrina užduotis su tėvais.  Nupieštas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

4.  Pasaulio pažinimas Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. Dailė-technologijos 
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Tema: Kaip atsirado paštas? 

Skaidrių demonstravimas. 

https://prezi.com/rqk9qptkfobb/kaip-

atsirado-pastas/ 

Vadovėlis 28-29 psl. teorijos 

skaitymas  

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje (pateikiamos užduotys) 

 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

Papildoma užduotis- skaitome pasaką „Meškos 

pirkelė“. 

https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skait

iniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf 
 

Integracija su pasaulio pažinimu (pamoka 

- Kaip atsirado paštas?) 

Tema: „Pašto ženklas“(kuriu ir piešiu 

pašto ženklą) 
 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė- 

Pasaulio pažinimas (sukurta užduotis- 

„Paštas“) 

Vadovėlis 28-29 psl.   

Pratybose psl. 22- 1,2, 4 užduotys. 

Sąsiuvinyje  užsirašyti pasakos pavadinimą. 

Išrinkti 8 bendrinius daiktavardžius, parašyti 

pagal pvz:. senis- vns., vyr.g. 

Tamo dienynas: 

Nupiešti ant A4 formato lapo savo sukurtą 

pašto ženklą (priemonės – guašas, 

kreidelės arba pieštukai). 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo 

spalvomis 

Pasitikrina užduotis su tėvais.  

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

 

Nupieštas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

6.   Klasės vadovo programa  
„Olweus programa“ (kompiuterinis 

variantas) 

 

 

  

https://prezi.com/rqk9qptkfobb/kaip-atsirado-pastas/
https://prezi.com/rqk9qptkfobb/kaip-atsirado-pastas/
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf
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Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 
Dalykas:  technologijos ir geografija 

4. Darbas vyks su EDUKA platformoje, naudosimės PowerPoint programa, vadovėliu ir pratybomis „Žemė“  asinchroniniu būdu. 

Konsultuosis  TAMO dienyno pagalba, telefonu arba Office 365 platformoje. 

5.  Užduotys bus pateiktos EDUKA skaitmeninėje platformoje. 

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

vertinimu arba formaliuoju vertinimu. Pabaigus skyrių – formaliuoju vertinimu. 

 

Pamoka Pirmadienis  Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  8a klasė –  

Geografija 

Tema:  

Baltijos  šalių gamta 

Vadovėlis- 45-46 psl. 

Pratybos 19 psl.  

 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Projektas „Tau 

mama“. 

Individuali kūrybinė 

užduotis. I darbo etapas 

8b klasė –  

Geografija 

Tema:  

Baltijos  šalių gamta 

Vadovėlis 45-46 psl. 

Pratybos 19 psl.  

 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Šiaurės Afrika 

Vadovėlis 164-165 psl. 

Klausimai 

 

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Tema: Šiaurės  Afrika 

Vadovėlis 164-165 psl. 

Klausimai 

 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 
Asinchroniniu būdu.  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

2.  6b klasė –  

Geografija  

Tema:  Orų rodikliai 

Vadovėlis 168-169 psl. 

Pratybos 20-21 psl. 

EDUKA klasė 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Projektas „Tau 

mama“. 

Individuali kūrybinė 

užduotis. I darbo etapas 

6b klasė –  

Geografija 

Tema:  Oro 

temperatūra 

Vadovėlis 172-173 psl. 

Pratybos 22-23 psl. 

EDUKA klasė 

8a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas „Tau, mama“ 

I darbo etapas 

8a klasė –  

Geografija 

Tema: Baltijos  šalių 

ūkis 

Vadovėlis 45-46 psl. 

Pratybos 18 psl.  

 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

EDUKA 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas,  

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

EDUKA 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 
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Kaupiamasis 

vertinimas 

Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Sahelis 

Vadovėlis 162-163 psl. 

Klausimai 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

I darbo etapas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

Kūrybinė užduotis 

I darbo etapas 

8b klasė –  

Geografija 

Tema: Baltijos  šalių 

ūkis 

Vadovėlis 45-46 psl. 

Pratybos 18 psl.  

 

 Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Formalusis vertinimas Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

4.  7a klasė II grupė - 

Geografija 

Tema: Sahelis 

Vadovėlis 162-163 psl. 

Klausimai  

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

Kūrybinė užduotis 

 I darbo etapas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

projektas 

„Velykos jau čia pat“. 

Kūrybinė užduotis 

I darbo etapas 

6a klasė –  

Geografija 

Tema:  Oro 

temperatūra 

Vadovėlis 172-173 psl. 

Pratybos 22-23 psl. 

EDUKA klasė 

 Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas  

Asinchroniniu būdu.  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

Asinchroniniu būdu.  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas   

Asinchroniniu būdu. 

TAMO, EDUKA. 

 Kaupiamasis 

vertinimas 

Formalusis vertinimas Formalusis vertinimas Kaupiamasis 

vertinimas 

5.  6a klasė -   

Geografija 

Tema:  Orų rodikliai 

Vadovėlis 168-169 psl. 

Pratybos 20-21 psl. 

EDUKA klasė 

   

 Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

EDUKA 
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 Kaupiamasis 

vertinimas 

   

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasės 

Tema: Individualus 

kūrybinis  projektas  

„Dekoravimo elementai 

Velykiniam stalui“.  

Eskizas. Darbo 

priemonės 

  

  Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Individualus 

kūrybinis  projektas  

„Dekoravimo elementai 

Velykiniam stalui“.  

Eskizas. Darbo 

priemonės. 

  

  Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

8.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 
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Tema: Individualus 

kūrybinis  projektas  

„Velykiniam stalui 

dekoravimo elementai“ 

Kūrybinė užduotis 

I darbo etapas 

  Asinchroniniu būdu. 

TAMO dienynas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 
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Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a klasė 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kurie gyvūnai 

gyvena šeimomis. 

Mokymas(is) vyks Ema 

ir eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Mokiniai atliks 

užduotis Gilės 

pratybose. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Kurie gyvūnai 

gyvena šeimomis. 

Mokymas(is) vyks Ema 

ir eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Mokiniai atliks 

užduotis Gilės 

pratybose. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ieškau 

panašumų ir skirtumų.. 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 

Matematika 

Tema Dalyba iš 

dviženklio skaičiaus.. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

Matematika 

Tema:. Dalyba iš 

dviženklio skaičiaus.. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu.  

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt., eduka.lt. 

 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą vaizdo įrašą 

LRT portale vaikams ir 

sukurs savo pratimų 

kompleksą. 

Nufotografuos, 

nufilmuos arba nupieš 

schemas, parengs 

pranešimus. 

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. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduočiai atlikti bus 

skirta 2 savaitės. 

Parengtus pranešimus 

mokiniai atsiųs el. 

paštu. Mokytoja 

apibendrins, sukels į 

gmail diską, bus 

renkama įdomiausią 

mankšta. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

Pasitikrinimas vyks 

„ZOOM“ platformoje. 

 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas .Atliktas 

užduotis mokiniai 

atsiųs el. paštu. 

2.  Matematika 

Tema: Dalybos šalyje. 

Lietuvių kalba   
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Užduočių atlikimas 

pratybų sąsiuvinyje. 

Tema: Tema: Ieškau 

panašumų ir skirtumų.. 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 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. 

  

 Pasitikrinimas vyks 

„ZOOM“ platformoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema skaitmeninėje 

erdvėje. 

  

3. Lietuvių kalba 

Tema: Dirbu 

savarankiškai. Atliks 

bandomąjį testą iš 

vadovėlio. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

STE(A)M 

laboratorija 

Vaizdo medžiaga: 

„Sodiname svogūną“. 

 

 Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi 

pasakyti pagrindinę 

pasakojimo mintį. 

Skaitau tekstus ir 

mokausi nusakyti 

pagrindinę mintį. Kuriu 

ir užrašau pasakėčią. 

Lietuvių kalba 

Tema: Gramatikos 

karalystėje. 

 

. Atliktą darbą 

nufotografuos, atsiųs į 

el. paštą mokytojai. 

 

Stebėjimus rašyti į 

pateiktą lentelę. Priedas 

Nr. 1 

 

 Atliktą darbą 

nufotografuos, atsiųs į 

el. paštą mokytojai. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka 

klasė. 

Mokytoja parengs 

pranešimą su mokinių 

darbais ir įrašys į 

Google diską. 

Nufotografuoti 

pasodintą svogūną ir 

atsiųsti per Tamo 

dienyną. 

 Pasitikrinimas vyks 

„ZOOM“ platformoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

4.  

 

Dorinis ugdymas 

Tema: Paslapčių 

sąsiuvinis. 

 Matematika 

Tema: Dalyba iš 

dviženklio skaičiaus. 

Dailė ir technologijos 

Tema. Nupieš piešinį 

pasirinkta technika. “. 

Lietuvių kalba 

Tema: Gramatikos 

karalystėje. 
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Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apklausą, vienas su kitu 

bendraudami Tamo.lt   

Užduotys pateiktos 

vadovėlyje ir pratybų 

sąsiuvinyje.  

 

Išsiųsta užduotis į el 

paštą. Jį atsiųsti į el. 

paštą. 

 

 

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. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka 

klasė. 

Atliktą užduotį 

mokiniai atsiųs į el. 

paštą, mokytoja vertins 

komentaru. 

 Išspręstas užduotis 

atsiųs į el. paštą. 

Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

5. Matematinio 

raštingumo ugdymas 

Tema Kelio, greičio, 

laiko apskaičiavimas. 

Mokymas vyks Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi kelti 

klausimus.   

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Mokiniai atliks 

nurodytas užduotis 

sąsiuvinyje. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Įdomioji 

mankšta. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu 

būdu.  

 

Dailė ir technologijos 

Tema. Nupieš piešinį 

pasirinkta technika. “. 

Išsiųsta užduotis į el 

paštą. Jį atsiųsti į el. 

paštą. 

 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas tirpsta 

vandenyje? Eduka.lt 

skaitmeninėje aplinkoje 

pateiktą informaciją ras 

ir pasitikrins žinias 

atlikdami užduotis 

pratybose. 

 

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. 

 

Mokiniai žiūrės 

nurodytą vaizdo įrašą 

LRT portale vaikams ir 

sukurs savo pratimų 

kompleksą. 

Nufotografuos, 

nufilmuos arba nupieš 

schemas, parengs 

pranešimus. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir įvertinimas 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Užduočiai atlikti bus 

skirta 2 savaitės. 

Užduočiai atlikti 

skiriama savaitė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 
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Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

Parengtus pranešimus 

mokiniai atsiųs el. 

paštu. Mokytoja 

apibendrins. Bus 

renkama įdomiausia 

mankšta. 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

6.  Neformaliojo ugdymo 

būrelis „Gudručiai“ 

Užduočių atlikimas 

Ema skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

  Klasės valandėlė 

Tema: Ar tau reikia 

pagalbos?  

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA skaitmeninėje 

aplinkoje. 

 

  Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu ir 

EMA skaitmeninėje 

aplinkoje. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema.lt 

  Piešiniai šia tema. 

Vaikai atsiunčia į 

TAMO. 
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Mokytojas: Elena Žukauskienė 
Klasė: 4b 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Lietuvių kalba  

Tema: Dirbu savarankiškai. Atliks bandomąjį testą iš 

vadovėlio. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Įdomioji mankšta. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu.  

 

 Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į el. paštą mokytojai. Mokiniai žiūrės nurodytą vaizdo įrašą LRT portale vaikams ir sukurs 

savo pratimų kompleksą. Nufotografuos, nufilmuos arba nupieš 

schemas, parengs pranešimus. 

Mokytoja parengs pranešimą su mokinių darbais ir 

įrašys į Google diską. 
Užduočiai atlikti bus skirta 2 savaitės. Parengtus pranešimus 

mokiniai atsiųs el. paštu. Mokytoja apibendrins, sukels į gmail diską, 

bus renkama įdomiausią mankšta. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba  

Tema: Dirbu savarankiškai. Atliks bandomąjį testą iš 

vadovėlio. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 
 

 

 

Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į el. paštą mokytojai 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi kelti klausimus.   Mokymas(is) vyks Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. Mokiniai atliks nurodytas 

užduotis sąsiuvinyje. 

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

pratybos.lt, Eduka klasė 

Mokytoja parengs pranešimą su mokinių darbais ir 

įrašys į Google diską. 
Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje 
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 3. Muzika 
 

Dorinis ugdymas(etika) 

Tema: Paslapčių sąsiuvinis. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apklausą, vienas su kitu bendraudami Tamo.lt   

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

 Atliktą užduotį mokiniai atsiųs į el. paštą, mokytoja vertins 

komentaru. 
4. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kurie gyvūnai gyvena šeimomis. . Mokymas(is) 

vyks Ema ir eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. Mokiniai atliks užduotis Gilės pratybose. 

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

Virtuali mokymosi aplinka. 

PowerPoint pateikimas. 

„Sodiname svogūnus ir atliekame tiriamąjį darbą“. 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, , 

eduka.lt 
Stebėjimus rašyti į pateiktą lentelę. Priedas Nr. 1 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.lt 

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

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

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Matematinio raštingumo ugdymas 

Tema Kelio, greičio, laiko apskaičiavimas. 

Mokymas vyks Ema skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Matematika  
Tema: Dalybos šalyje. 
Užduočių atlikimas pratybų sąsiuvinyje 

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

paštu. 

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

Automatinis užduočių taisymas ir įvertinimas Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje 
Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje 

 

 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
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1. Matematika  
Tema: Dalybos šalyje. 

Užduočių atlikimas pratybų 

sąsiuvinyje 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Gramatikos karalystėje 

Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 

 

 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

Išspręstas užduotis atsiųs į el. paštą. . 

 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas EDUKA.LT skaitmeninėje 

erdvėje. 

1.  Lietuvių kalba 

Tema: Ieškau panašumų ir skirtumų.. 

Mokymas(is) vyks Eduka.lt ir Ema 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

Pasaulio pažinimas 

Tema:Kas tirpsta vandenyje? Eduka.lt 

skaitmeninėje aplinkoje pateiktą informaciją ras 

ir pasitikrins žinias atlikdami užduotis 

pratybose. 

Matematika  
Tema: Daugybos šalyje. 

Užduočių atlikimas pratybų sąsiuvinyje 

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. 

 

Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 

 
Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Ema, Eduka.lt  

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje erdvėje. 

 

Išspręstas užduotis atsiųs į el. paštą 

2.  Lietuvių kalba 

Tema: Tema: Ieškau panašumų ir 

skirtumų.. Mokymas(is) vyks Eduka.lt 

ir Ema skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

Matematika 

Savikontrolės užduotys – Ema elektroninė 

skaitmeninė pamoka. 

Paprastosios trupmenos. Skaitiklis ir vardiklis. 

Šokis 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt,, Eduka klasė. 

 

Ema pratybos. Paprastosios trupmenos. 

Skaitiklis ir vardiklis. 
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Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Ema skaitmeninėje erdvėje. 
Įvertinimas Ema pratybose.  

3.  Anglų kalba Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi pasakyti pagrindinę pasakojimo 

mintį. Skaitau tekstus ir mokausi nusakyti 

pagrindinę mintį. Kuriu ir užrašau pasakėčią. 

 

Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Popieriaus plastika- paukštelis. 

 Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į el. paštą 

mokytojai. 
Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

 Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

4.  Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Rytinis mankštos 

pratimų kompleksas“. 
Pateikiama per Messenger 

Anglų kalba Dailė-technologijos 

Elektroninė pamoka. 

Popieriaus plastika- paukštelis. 

Nuoroda Youtube platformoje.  Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

https://www.youtube.com/watch?v=3L

OcjGS_EEg&list=PLn3AssNfkP8EUn

RYLl0HIY76eyL5WFzCE&index=7 

 Užduotys pateiktos per Tamo dienyną. 

6.   Klasės vadovo programa  
„Aš augu“ knygelės (kompiuterinis 

variantas) 
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Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

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

telefonu, per el. paštą. 

 

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

 

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

 

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

technologijos 

Tema – Kauke papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką.   

 6b klasė – dailė 

Tema – Regioninio 

tautinio rūbo koloritas 

ir ornamentas. 

Ornamentų regioniniai 

koloritai.  

Mokiniai pažiūrės 

skaidres. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 

parošiamuosius darbus.   

 Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną 

prisegtame Word 

dokumente. 

 

 Mokiniai atliks 

parošiamuosius darbus, 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

 Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos ir išsisųs 

per Tamo dienyną. 

Darbas bus įvertintas. 
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2.  7a klasė – 

technologijos 

 Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką.   

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką.   

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą  

vaizdo filmuką. Tęs 

darbą toliau.  

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą  

vaizdo filmuką. Tęs 

darbą toliau. 

 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus, nufotografuos 

ir nuotrauką atsisiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas.  

 Mokiniai atliks 

parošiamuosius darbus, 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas. 

 

3.  8b klasė – dailė 

Tema – Perspektyva. 

Gamtos peizažo 

kūrimas, mėginant 

perteikti erdvės iliuziją.  

Mokiniai gaus nuorodą 

į vaizdo pamoką.   

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į vaizdo 

pamoką. Užduotis: 

pagal pateiktą planą 

nupiešti gamtos 

peizažą. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 

parošiamuosius darbus.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 

parošiamuosius darbus.   

 

 Mokiniai nufotografuos 

piešinį ir atsiųs jį el. 

Mokiniai atliks 

parošiamuosius darbus, 

Mokiniai atliks 

parošiamuosius darbus, 
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paštą. Darbas bus 

įvertintas pažymių. 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

4. 5a klasė – dailė 

Tema – Skulptūra. 

Akmens skulptūros. 

Mokiniai pažiūrės 

skaidres su aprašu. 

 

6a klasė – dailė 

Tema – Regioninio 

tautinio rūbo koloritas 

ir ornamentas. 

Ornamentų regioniniai 

koloritai.  

Mokiniams pateikiama 

nauja medžiaga 

PowerPoint  formate. 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką.   

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Kaukė papjė 

mašė technika. 

Mokiniai gaus nuorodą 

į mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką.   

 

Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną, 

prisegtame Word 

dokumente. 

Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną, 

prisegtame Word 

dokumente. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą  

vaizdo filmuką. Tęs 

darbą toliau.  

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą  

vaizdo filmuką. Tęs 

darbą toliau.  

 

Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos ir išsiųs į 

el. p.. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos ir išsiųs 

per Tamo dienyną. 

Darbas bus įvertintas. 

Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus, nufotografuos 

ir nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas.  

Mokiniai atliks 

parošiamuosius darbus, 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. Įvertinimas – 

kaupiamasis balas.  

 

5.  7a klasė – dailė 

Tema – Parkų ir alėjų  

perspektyva.  

Mokiniai gaus nuorodą 

į vaizdo pamoką.   

 5b klasė – dailė 

Tema – Skulptūra. 

Akmens skulptūros. 

Mokiniams pateikiama 

nauja medžiaga 

PowerPoint  formate. 

8a klasė – dailė 

Tema – Perspektyva. 

Gamtos peizažo 

kūrimas mėginant 

perteikti erdvės iliuziją.  

Mokiniai gaus nuorodą 

į vaizdo pamoką.   

 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į vaizdo 

pamoką. Užduotis: 

 Pateikiama mokomoji 

medžiaga ir užduotys 

per Tamo dienyną, 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į vaizdo 

pamoką. Užduotis: 
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pagal pateiktą planą 

nupiešti peizažą. 

prisegtame Word 

dokumente. 

pagal pateiktą planą 

nupiešti gamtos 

peizažą. 

Mokiniai nufotografuos 

piešinį ir atsius jį el. 

paštą. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

 Mokiniai atliks darbą, 

nufotografuos ir išsius į 

el. p.. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

Mokiniai nufotografuos 

piešinį ir atsius jį el. 

paštą. Darbas bus 

įvertintas pažymiu. 

 

6. Neformalusis 

švietimas 

„Dailusis molinukas“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

darbelį iš plastilino.  

 Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - 

popieriaus paslaptys“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

kūrybinį darbelį 

Velykų tema. 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

 Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) pasigamins 

dainuojanti lietaus 

vamzdį.  

 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

 Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

 

7. Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš plastilino. 

 Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš popieriaus. 

Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) užbaigs 

gaminti dainuojanti 

lietaus vamzdį. 

 

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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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?“. 

Užduotis patalpinsiu 

TAMO dienyne. 

 STEAM 

         TEMA: 

„Šeimos ratelyje“ . 

Failas patalpintas 

Messenger grupėje, 

informacija – TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:      

„Ko išmokau?“ 

Lietuvių kalba 

        TEMA:                 

„Kokių būna knygų?“ 

Kilus klausimams 

bendrausime telefonu, 

per Facebook, TAMO 

dienyną, elektroniniu 

paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu 

visiems). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, , Eduka.lt. 

 Užduotys bus pateiktos 

PowerPoint formatu 

Messenger grupėje ir 

TAMO dienyne. 

Per Eduką.lt programą 

atliksime užduotis. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

 Savo darbu (kaip jiems 

sekėsi ) mokiniai 

pasidalins per septynias 

dienas, atsiųs foto į 

klasės grupę. 

Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai nufotografuos 

ir atsiųs. 

Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

2. Lietuvių kalba 

TEMA: 

„ Kaip rašyti įspėjamąjį 

diktantą“. 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

„ Ko išmokau?“. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Kokių būna knygų?“ 

Kilus klausimams 

bendrausime telefonu, 

Matematika 

   TEMA:          

„Sudėtis ir atimtis iki 

20“. Mokymas vyks 

nuotoliniu mišriuoju 
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 Užduotis patalpinsiu 

TAMO dienyne. 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

per Facebook, TAMO 

dienyną, elektroniniu 

paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu 

visiems). 

būdu. Kilus 

klausimams per 

Facebook, TAMO 

dienyną, elektroniniu 

paštu (kam kaip 

patogiau, atsakysiu 

visiems). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne ir Eduka.lt. 

 Per Eduką programą 

atliksime užduotis. 

Vadovėlis „Taip“ 

(vadovėlio p. 32-33). 

Atliks vadovėlio 

užduotis, pratybų 

sąsiuvinio užduotis (p. 

19). Atliks užduotis 

pateiktose per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime 

EMA pratybose. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

 Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai nufotografuos 

ir atsiųs. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

3. Matematika 

 TEMA: 

„ Aš jau moku!“. 

      Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būda EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ko išmokau?“. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ko išmokau?“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

 Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kaip keičiasi diena ir 

naktis“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu ir 

pratybomis, 

informacija TAMO 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

Eduka.lt. 

Per Eduka.lt  programą 

atliksime užduotis. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 
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Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

 Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

4. Dailė ir technologijos 

TEMA: 

„Velykų belaukiant“. 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Matematika 

TEMA: 

„ Aš jau moku!“. 

Atliks bandomąjį testą. 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, Tamo dienyne 

Matematika 

TEMA: 

„ Aš jau moku!“. 

Paruoštos užduotys bus 

pateiktos per TAMO 

dienyną. 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, Eduka 

lt.mokymosi aplinkoje. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

Užduotys bus pateiktos 

PowerPoint formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Papildomas užduotis 

atliks EMA pratybose 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas 

5. Dailė ir technologijos 

   TEMA:  

„Velykų belaukiant“. 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kuo skiriasi žodžiai 

„vakar“, „šiandien“ ir 

„rytoj“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu ir pratybomis, 

informacija TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

EMA pratybos. 

Pamokos tema 

„Mokausi skaičiuoti 

stulpeliu.“ 

Užduotys iš EMA.lt. 

  

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne. 

Messenger grupė, 

TAMO dienynas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 
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TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir atsiųsti 

į Fb klasės grupę. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

  

6.     Klasės valandėlė 

TEMA: 

„Kakė Makė prieš 

patyčias. Ką pasakė 

Kakė Makė?“ 

    Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienynas. 

    Asmeninis emocinis 

įsivertinimas. 
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Mokytojas: Inga Vladičkienė 
Klasė: 1c 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamo-

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Tikyba Lietuvių kalba 

Tema: Kokių būna knygų?  

Vadovėlis 32-33 psl. 

pratybos 19 psl. Papildomų 

užduočių lapas. 

Matematinis raštingumas 

Tema: Vienaženkliai ir 

dviženkliai skaičiai. 

EMA pratybos (diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema: Kaip spręsti uždavinį? 

Vadovėlis 14-15 psl., pratybos 

5 psl.  

Lietuvių kalba 

Tema: Kas vyksta 

gamtoje pavasarį?  

Vadovėlis 38-39 psl., 

 

 TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 32-33 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 19 psl. 

Papildomų užduočių lapas. 

TAMO dienynas. EMA 

pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 14-15 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 5 psl. 

TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 38-39 

psl. 

 Pasitikrina užduotis kartu su 

tėveliais. 

Užduočių taisymas ir vertinimas 

EMA mokymosi aplinkoje. 

Pasitikrina užduotis kartu su 

tėveliais. 

Pasitikrina, kaip atsakė į 

klausimus su tėvais. 

 

2. Matematika 

Tema: Kaip atlikti tyrimą? 

Vadovėlis 10-11 psl., 

pratybos 2 psl.  

EMA pratybos „Diagramų 

skaitymas“ (diferencijuotos 

užduotys).  

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Kaip bibliotekoje 

susirasti knygą?  

Vadovėlis 34-35 psl., pratybos 

20 psl.  

Lietuvių kalba 

Tema: Jau pavasarėja! Kada 

taip sakoma? Įsimintinos 

rašybos žodžiai. 

Vadovėlis 36-37 psl., pratybos 

22 psl.  

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas vyksta 

gamtoje pavasarį?  

Pratybos 23-24 psl. 

Papildomų užduočių lapas 

„Ką veikia?“.  

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 10-11 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 2 psl. 

EMA pratybos. 

 TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 34-35 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 20-21 psl. Išmokti 

atmintinai abėcėlę. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 36-37 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 22 psl.  

TAMO dienynas: 

užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 23-24 psl., 

papildomų užduočių lapas. 
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Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

 Pasitikrina užduotis kartu su 

tėveliais. 

Pasitikrina, kaip atsakė į 

klausimus su tėvais. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuos lapą ir 

atsiųs mokytojai į el. 

paštą. 

3. STE(A)M laboratorija 

Tema: Daržovių kelias. 

Užduočių lapas. 

  

Informacinės technologijos Fizinis ugdymas 

Tema: Mankšta su vaiku - 

lengvas apšilimas. 

Mokymas vyks asinchroniniu 

būdu. 

Lietuvių kalba  

Tema: Abėcėlė. 

Pratybos 21 psl. 

Papildomų užduočių lapas. 

 

Matematika 

Tema: Kaip spręsti 

uždavinį? 

Vadovėlis 16-17 psl., 

pratybos 6-7 psl.  

TAMO dienynas. Užduočių 

lapas.  

 TAMO dienynas. TAMO dienynas: pratybų 

sąsiuvinyje 21 psl., papildomų 

užduočių lapas. 

TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 16-17 

psl., pratybų sąsiuvinyje 6-

7 psl. 

Savo darbu (kaip jiems 

sekėsi) mokiniai pasidalins 

su tėvais. 

  Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuos lapą ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

Pasitikrina užduotis kartu 

su tėveliais. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi mintį 

užrašyti sakiniu.  

Vadovėlis 30-31 psl., 

papildomas užduočių lapas. 

Matematika 

Tema: Mokomės atlikti 

tyrimą. 

Vadovėlis 12-13 psl., 

pratybos 3-4 psl.  

EMA pratybos „Diagrama“ 

(diferencijuotos užduotys). 

Pasaulio pažinimas  

Tema: Kuo skiriasi žodžiai 

„vakar“, „šiandien“ ir rytoj“? 

Kaip keičiasi diena ir naktis. 

Vadovėlis 24-27 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 24-27.  

Dailė ir darbeliai 

Tema: Šv. Velykos – pavasario 

šventė. 

Šokis 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 30-31 psl., 

papildomų užduočių lapas. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 12-13 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 3-4 psl. 

EMA pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 24-27 psl., pratybų 

sąsiuvinyje užduotys Nr. 24-27. 

TAMO dienynas.  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje erdvėje. 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuos lapą ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

Nupieštus piešinius tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

 

5. Lietuvių kalba 

Tema: Sakinių sudarymas 

ir rašymas. 

 EMA pratybos 

(diferencijuotos užduotys). 

Fizinis ugdymas 

Tema: Mankštinamės 

žaisdami. 

Muzika Dailė ir darbeliai 

Tema: Popieriniai kiškiai-3 D 

kiaušiniai.  

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kaip nepamiršti 

nusivalyti batų? 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokymas vyks asinchroniniu 

būdu. 

Vadovėlis 28-29 psl., 

pratybų sąsiuvinio 

užduotys Nr. 28-29.  

EMA pratybos 

„Dienotvarkė“ 

(diferencijuotos užduotys). 

Užduotis teikiama EMA 

mokymosi aplinkoje. 

TAMO dienynas.  TAMO dienynas. TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 28-29 

psl., pratybų sąsiuvinyje 

užduotys Nr. 28-29. EMA 

pratybos. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje erdvėje. 

  Atliktus darbelius tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

erdvėje. 

6.     Klasės valandėlė 

Tema: Olweus programa. 

Ar aš moku mokytis. 

Kaip atsispirti pajuokai 

„moksliukai“? 

    TAMO dienynas. 

     

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Klasė: 5a, 5b, 7a      Žmogaus sauga 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4   5b klasė  

Pamokos tema - Gaisrinė 

sauga I dalis.  

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku. 

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną - nuoroda į 

YouTube svetainę. 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos el. paštu.  

  

5.       5a klasė     

Pamokos tema - Gaisrinė 

sauga I dalis.  

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku.  

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną - nuoroda į 

YouTube svetainę. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos el. paštu.  

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema - 

Gesintuvai, kaip jais 

naudotis.  Mokymas vyks 

filmo  pagalba Zoom 

platformoje realiu laiku. 

   

 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  

   

 Iki balandžio 10 d. 

atliktas užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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Mokytojas: Irenijus Ignotas 
Dalykas: fizinis ugdymas 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 6b klasė 

Tema:  pratimas plank (lenta): 

atlikimo technika ir nauda jūsų 

kūnui 

https://youtu.be/0HsBB49cQg4 

https://youtu.be/3ldB9xMtuSE 

https://youtu.be/bHOteDDCrLs      

https://youtu.be/u-8GWvvLkZc 

https://youtu.be/XgRMkiQYYGk 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

  8b klasė 

Tema:  tempimo pratimų 

panaudojimas ir atlikimas. 

https://youtu.be/BiOMQIPOqHU 

https://youtu.be/MvzWrqhDN-c      

https://youtu.be/1bYsDsnOsWk 

https://youtu.be/7LTpdTckHyk 

https://youtu.be/OtLXSicIn8E 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

Užduotis: Išrinkti vieną patikusį 

plank {lentos} pratimų atlikimo 

variantą, kurį atlikote  ir 

atsiųskite per Tamo dienyną 

įvertinimui balais. 

  Užduotis: Kada atlikti tempimo 

pratimus: prieš ar po treniruotės 

?  Įvertinimui  atsiųsti atsakymą 

per Tamo dienyną iki sekančios 

fizinio ugdymo pamokos. 

 

2. 6a klasė 

Tema: pratimas plank (lenta): 

atlikimo technika ir nauda jūsų 

kūnui 

https://youtu.be/0HsBB49cQg4 

https://youtu.be/3ldB9xMtuSE 

8a klasė 

Tema:pratimas plank (lenta): 

atlikimo technika ir nauda jūsų 

kūnui 

https://youtu.be/0HsBB49cQg4 

https://youtu.be/3ldB9xMtuSE 

 6a klasė 

Tema: tempimo pratimų 

panaudojimas ir atlikimas. 

https://youtu.be/BiOMQIPOqHU 

https://youtu.be/MvzWrqhDN-c      

https://youtu.be/1bYsDsnOsWk 

https://youtu.be/7LTpdTckHyk 

 

https://youtu.be/0HsBB49cQg4
https://youtu.be/3ldB9xMtuSE
https://youtu.be/bHOteDDCrLs
https://youtu.be/u-8GWvvLkZc
https://youtu.be/XgRMkiQYYGk
https://youtu.be/BiOMQIPOqHU
https://youtu.be/MvzWrqhDN-c
https://youtu.be/1bYsDsnOsWk
https://youtu.be/7LTpdTckHyk
https://youtu.be/OtLXSicIn8E
https://youtu.be/0HsBB49cQg4
https://youtu.be/3ldB9xMtuSE
https://youtu.be/0HsBB49cQg4
https://youtu.be/3ldB9xMtuSE
https://youtu.be/BiOMQIPOqHU
https://youtu.be/MvzWrqhDN-c
https://youtu.be/1bYsDsnOsWk
https://youtu.be/7LTpdTckHyk
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https://youtu.be/bHOteDDCrLs      

https://youtu.be/u-8GWvvLkZc 

https://youtu.be/XgRMkiQYYGk 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

https://youtu.be/bHOteDDCrLs      

https://youtu.be/u-8GWvvLkZc 

https://youtu.be/XgRMkiQYYGk 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

https://youtu.be/OtLXSicIn8E 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Užduotis: Išrinkti vieną patikusį 

plank {lentos} pratimų atlikimo 

variantą kurį atlikote  ir atsiųskite 

per Tamo dienyną įvertinimui 

balais 

Užduotis: Išrinkti vieną patikusį 

plank {lentos} pratimų atlikimo 

variantą kurį atlikote  ir atsiųskite 

per Tamo dienyną įvertinimui 

balais 

 Užduotis: Kada atlikti tempimo 

pratimus: prieš ar po treniruotės 

?  Įvertinimui  atsiųsti atsakymą 

per Tamo dienyną iki sekančios 

fizinio ugdymo pamokos. 

 

3. 5a klasė 

Tema: pratimas plank (lenta): 

atlikimo technika ir nauda jūsų 

kūnui 

https://youtu.be/0HsBB49cQg4 

https://youtu.be/3ldB9xMtuSE 

https://youtu.be/bHOteDDCrLs      

https://youtu.be/u-8GWvvLkZc 

https://youtu.be/XgRMkiQYYGk 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

5b klasė 

Tema: pratimas plank (lenta): 

atlikimo technika ir nauda jūsų 

kūnui 

https://youtu.be/0HsBB49cQg4 

https://youtu.be/3ldB9xMtuSE 

https://youtu.be/bHOteDDCrLs      

https://youtu.be/u-8GWvvLkZc 

https://youtu.be/XgRMkiQYYGk 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

 8a klasė 

Tema: tempimo pratimų 

panaudojimas ir atlikimas. 

https://youtu.be/BiOMQIPOqHU 

https://youtu.be/MvzWrqhDN-c      

https://youtu.be/1bYsDsnOsWk 

https://youtu.be/7LTpdTckHyk 

https://youtu.be/OtLXSicIn8E 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Užduotis: Išrinkti vieną patikusį 

plank {lentos} pratimų atlikimo 

variantą kurį atlikote  ir atsiųskite 

per Tamo dienyną įvertinimui 

balais 

Užduotis: Išrinkti vieną patikusį 

plank {lentos} pratimų atlikimo 

variantą kurį atlikote  ir atsiųskite 

per Tamo dienyną įvertinimui 

balais 

 Užduotis: Kada atlikti tempimo 

pratimus prieš ar po treniruotės ?  

Įvertinimui  atsiųsti atsakymą 

per Tamo dienyną iki sekančios 

fizinio ugdymo pamokos. 

 

4. 7a klasė  

Tema: pratimas plank (lenta): 

atlikimo technika ir nauda jūsų 

kūnui 

https://youtu.be/0HsBB49cQg4  

6b klasė 

Tema: tempimo pratimų 

panaudojimas ir atlikimas. 

https://youtu.be/BiOMQIPOqHU 

 7a klasė 

Tema:tempimo pratimų 

panaudojimas ir atlikimas. 

https://youtu.be/BiOMQIPOqHU 

 

https://youtu.be/bHOteDDCrLs
https://youtu.be/u-8GWvvLkZc
https://youtu.be/XgRMkiQYYGk
https://youtu.be/bHOteDDCrLs
https://youtu.be/u-8GWvvLkZc
https://youtu.be/XgRMkiQYYGk
https://youtu.be/OtLXSicIn8E
https://youtu.be/0HsBB49cQg4
https://youtu.be/3ldB9xMtuSE
https://youtu.be/bHOteDDCrLs
https://youtu.be/u-8GWvvLkZc
https://youtu.be/XgRMkiQYYGk
https://youtu.be/0HsBB49cQg4
https://youtu.be/3ldB9xMtuSE
https://youtu.be/bHOteDDCrLs
https://youtu.be/u-8GWvvLkZc
https://youtu.be/XgRMkiQYYGk
https://youtu.be/BiOMQIPOqHU
https://youtu.be/MvzWrqhDN-c
https://youtu.be/1bYsDsnOsWk
https://youtu.be/7LTpdTckHyk
https://youtu.be/OtLXSicIn8E
https://youtu.be/0HsBB49cQg4
https://youtu.be/BiOMQIPOqHU
https://youtu.be/BiOMQIPOqHU
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https://youtu.be/3ldB9xMtuSE      

https://youtu.be/bHOteDDCrLs      

https://youtu.be/u-8GWvvLkZc      

https://youtu.be/XgRMkiQYYGk    

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

https://youtu.be/MvzWrqhDN-c      

https://youtu.be/1bYsDsnOsWk 

https://youtu.be/7LTpdTckHyk 

https://youtu.be/OtLXSicIn8E 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

https://youtu.be/MvzWrqhDN-c      

https://youtu.be/1bYsDsnOsWk 

https://youtu.be/7LTpdTckHyk 

https://youtu.be/OtLXSicIn8E 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Užduotis: Išrinkti vieną patikusį 

plank {lentos} pratimų atlikimo 

variantą, kurį atlikote  ir 

atsiųskite per Tamo dienyną 

įvertinimui balais 

Užduotis: Kada atlikti tempimo 

pratimus: prieš ar po treniruotės?  

Įvertinimui  atsiųsti atsakymą per 

Tamo dienyną iki sekančios 

fizinio ugdymo pamokos. 

 Užduotis: Kada atlikti tempimo 

pratimus prieš ar po treniruotės ?  

Įvertinimui  atsiųsti atsakymą 

per Tamo dienyną iki sekančios 

fizinio ugdymo pamokos. 

 

5.  5a klasė 

Tema: tempimo pratimų 

panaudojimas ir atlikimas. 

https://youtu.be/BiOMQIPOqHU 

https://youtu.be/MvzWrqhDN-c      

https://youtu.be/1bYsDsnOsWk 

https://youtu.be/7LTpdTckHyk 

https://youtu.be/OtLXSicIn8E 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

                   5b klasė 

Tema:tempimo pratimų 

panaudojimas ir atlikimas. 

https://youtu.be/BiOMQIPOqHU 

https://youtu.be/MvzWrqhDN-c      

https://youtu.be/1bYsDsnOsWk 

https://youtu.be/7LTpdTckHyk 

https://youtu.be/OtLXSicIn8E 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

 Užduotis: Kada atlikti tempimo 

pratimus: prieš ar po treniruotės?  

Įvertinimui  atsiųsti atsakymą per 

Tamo dienyną iki sekančios 

fizinio ugdymo pamokos. 

 Užduotis: Kada atlikti tempimo 

pratimus: prieš ar po treniruotės?  

Įvertinimui  atsiųsti atsakymą 

per Tamo dienyną iki sekančios 

fizinio ugdymo pamokos. 

 

6. 8b klasė 

Tema:pratimas plank (lenta): 

atlikimo technika ir nauda jūsų 

kūnui 

https://youtu.be/0HsBB49cQg4 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

Tema: Pagrindinės salės futbolo 

taisyklės 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

Tema: 3x3 krepšinio taisyklės,  

 

https://youtu.be/3ldB9xMtuSE
https://youtu.be/bHOteDDCrLs
https://youtu.be/u-8GWvvLkZc
https://youtu.be/XgRMkiQYYGk
https://youtu.be/MvzWrqhDN-c
https://youtu.be/1bYsDsnOsWk
https://youtu.be/7LTpdTckHyk
https://youtu.be/OtLXSicIn8E
https://youtu.be/MvzWrqhDN-c
https://youtu.be/1bYsDsnOsWk
https://youtu.be/7LTpdTckHyk
https://youtu.be/OtLXSicIn8E
https://youtu.be/BiOMQIPOqHU
https://youtu.be/MvzWrqhDN-c
https://youtu.be/1bYsDsnOsWk
https://youtu.be/7LTpdTckHyk
https://youtu.be/OtLXSicIn8E
https://youtu.be/BiOMQIPOqHU
https://youtu.be/MvzWrqhDN-c
https://youtu.be/1bYsDsnOsWk
https://youtu.be/7LTpdTckHyk
https://youtu.be/OtLXSicIn8E
https://youtu.be/0HsBB49cQg4
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https://youtu.be/3ldB9xMtuSE 

https://youtu.be/bHOteDDCrLs      

https://youtu.be/u-8GWvvLkZc 

https://youtu.be/XgRMkiQYYGk 

Jėgos savybės ugdymo pratimų 

programą 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Užduotis: Išrinkti vieną patikusį 

plank {lentos} pratimų atlikimo 

variantą kurį atlikote  ir atsiųskite 

per Tamo dienyną įvertinimui 

balais 

Mokės žaisti futbolą 

nenusižengiant  taisyklėms. 

 Žinos pagrindines krepšinio 

taisykles žaidžiant 3x3. 

 

7. Neformalusis švietimas 

Judriųjų žaidimų būrelis 

Tema: Žaidėjų 

bendradarbiavimas žaidžiant 

judriuosius žaidimus. 

  Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

Tema:Kamuolio padavimo būdai 

ir taisyklės žaidžiant tinklinį. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Mokės elgtis tarpusavyje, kaip 

pagalba draugui, pagarba 

priešininkui .t,t. 

  Žinos kamuolio padavimo būdus 

tinklinyje  nenusižengiant 

taisyklėm. 

 

 

 

  

https://youtu.be/3ldB9xMtuSE
https://youtu.be/bHOteDDCrLs
https://youtu.be/u-8GWvvLkZc
https://youtu.be/XgRMkiQYYGk
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Mokytojas: Jolita Miškinienė 
Klasė: 2a 

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

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

konsultuotis galės telefonu, Tamo dienyne, Zoom skaitmenine platforma. 

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

platforma.  

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

1.  Muzika Anglų kalba 
  

  

2. Matematika 

Tema „Aš jau moku“. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis (savarankiškas darbas). 

Matematika 

Tema: Kas yra lygybė, o kas – nelygybė? 

Vadovėlis „Taip“ III dalis, 10-11 psl. (savarankiškas darbas). 
Pratybos, 2 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kas yra 

lygybė, o kas – nelygybė?. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir klasė Eduka.lt 

Atliktas užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. 

pašto adresu. 

Vadovėlio ir pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. Automatinis 

užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 
3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kas pasakojama apie Puntuko akmenį? 

Pratybos, 18-19 psl. (savarankiškas mokymasis). 

Lietuvių kalba 

Tema: Telefonas. Kaip rašyti pasakojimą remiantis planu ir veiksmo 

žodžiais? 
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Ema elektroninė mokymosi aplinka. Užduotys: Veiksmo 

žodžių rašyba. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Pratybos, 20-21 psl. (savarankiškas mokymasis). 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir 

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

Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

Užduotis Ema elektroninėje mokymosi aplinkoje tikrina ir 

vertina mokytoja. 

Atliktą užduotį nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Telefonas. Kaip rašyti pasakojimą remiantis planu ir 

veiksmo žodžiais? 

Vadovėlis, 28-29 psl. (savarankiškas mokymasis). 

Matematika 

Tema: Kaip rasti nežinomą dėmenį? 

Vadovėlis „Taip“ III dalis, 12-13 psl. (savarankiškas darbas). 
Pratybos, 3 psl. (savarankiškas darbas). 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. Užduotys: Nežinomo dėmens 

apskaičiavimas. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama tamo.lt. Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir emapamokos.lt 
Vadovėlio užduotis pasitikrina su tėvais. Vadovėlio ir pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

Užduotis Ema elektroninėje mokymosi aplinkoje tikrina ir vertina 

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

Tema: Svarbus įsipareigojimas. 

Pratybos, 23 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: 

Svarbus įsipareigojimas. Mokymas(is) vyks asinchroniniu 

būdu (diferencijuotos užduotys). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Erdvinė raiška. Velykinis kiškutis. 

Elektroninė pamoka. 
https://www.youtube.com/watch?v=wSD_hqgBIkg 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir 

klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama tamo.lt. 

Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai 

el. pašto adresu. 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

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

Tema: Gyvūnai. Žodynas. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY 
Pratybos, 44-45 psl. (savarankiškas mokymasis). 

https://www.youtube.com/watch?v=wSD_hqgBIkg
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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  Visa informacija apie užduotis bus teikiama tamo.lt. 

  Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba  
Tema: Ką vaikai veiks ieškodami 

pavasario? 

Vadovėlis, 30-31 psl. (savarankiškas 

mokymasis). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Ką vaikai veiks 

ieškodami pavasario?. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Matematika 

Tema: Kaip rasti nežinomą atėminį? 

Vadovėlis „Taip“ III dalis, 16-17 psl. 

(savarankiškas darbas). 
Pratybos, 5 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Kaip rasti nežinomą atėminį? 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Tiriamasis darbas „Savaitė su 

vaisiais ir daržovėmis“. 
Power Point pateiktis (savarankiškas 

darbas). 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 
Vadovėlio užduotis pasitikrina su 

tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Vadovėlio ir pratybų užduotis pasitikrina su 

tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  
klase.eduka.lt 

Nufotografuoti atliktą užduotį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Ką vaikai veiks ieškodami 

pavasario? 

Pratybos, 22-23 psl. (savarankiškas 

mokymasis). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Veiksmo žodžių 

laikas: ateitis. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Anglų kalba 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ateitis. Kokius veiksmo žodžius 

vartojame? 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Ateitis. Veiksmo žodžių 

vartojimas. 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 emapamokos.lt 
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 Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

 Užduotis Ema elektroninėje mokymosi 

aplinkoje tikrina ir vertina mokytoja. 

3. Matematika 

Tema: Kaip rasti nežinomą turinį? 

Vadovėlis „Taip“ III dalis, 14-15 psl. 

(savarankiškas darbas). 
Pratybos, 4 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Kaip rasti 

nežinomą turinį? Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: Ateitis. Kokius veiksmo žodžius 

vartojame? 

Vadovėlis, 32-33 psl. (savarankiškas darbas). 

Pratybos 24-25 psl. (savarankiškas darbas). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Erdvinė raiška. Velykinis kiškutis. 

Elektroninė pamoka. 

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

hqgBIkg 

Visa informacija apie užduotis bus 

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

Tamo.lt. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt. 

Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Vadovėlio ir pratybų užduotis pasitikrina su 

tėvais. 

 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

4. Šokis Muzika 

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Mankšta. Atsiskaitymas. 

Elektroninė pamoka. 

Marsiečiai rekomenduoja mankštą – 

PENKTADIENIS 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ar9f

mOHODw&list=PLn3AssNfkP8EUnRY

Ll0HIY76eyL5WFzCE&index=6 
  Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 
  Tobulina mankštos įgūdžius, nufilmuoja 

išmoktus taisyklingai atlikti 5 patikusius 

pratimus ir Video atsiunčia mokytojai per 
Messenger. 

5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Ar pažįsti savo kūną? 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas padeda nepaklysti kelionėje? 

Konsultacinė valanda mokymosi 

pagalbai teikti 

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

darbas). 

Pratybos, 10-11 psl. (savarankiškas 

darbas). 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Iš ko sudarytas kūnas? 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

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

Pratybos, 12-13 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Lietuvos žemėlapis. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Tema: Teksto supratimas. 

Skaitiniai – Pratybos (savarankiškas 

darbas). 
 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir emapamokos.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 
Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

Užduotis Ema elektroninėje mokymosi 

aplinkoje tikrina ir vertina mokytoja. 

Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  
klase.eduka.lt 

Tobulina teksto supratimo įgūdžius. 

6. Fizinis ugdymas 

Tema: Mankšta. 

Elektroninė pamoka. 
Marsiečiai rekomenduoja mankštą – 

TREČIADIENIS 

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

XkopDxOTU&list=PLn3AssNfkP8EU

nRYLl0HIY76eyL5WFzCE&index=4 
Marsiečiai rekomenduoja mankštą – 

KETVIRTADIENIS 

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

NbluDivgI&list=PLn3AssNfkP8EUnR

YLl0HIY76eyL5WFzCE&index=5 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Tobulina mankštos įgūdžius, išmoksta 

taisyklingai atlikti 2-3 patikusius 

pratimus, ruošiasi atsiskaitymui.  

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

ugdymas 

Tema: Gyvūnai. Žodynas. 

Elektroninė pamoka. 

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

eY 
Pratybos, 44-45 psl. (savarankiškas mokymasis). 
 

 

 

 

 

 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 
Pratybų užduotis pasitikrina su tėvais. 
 

Klasės vadovo programa  
Tema: Kakė Makė prieš patyčias. Ką 

pasakė Kakė Makė? 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=E3PA

2E88oA8 
 

 

 

 

 

 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Suprasti taisykles apie elgesį be patyčių. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=E3PA2E88oA8
https://www.youtube.com/watch?v=E3PA2E88oA8
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Mokytojas: Kristina Ališauskienė 
Dalykas: Etika/tikyba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

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

Tema „Šv. Velykų 

belaukiant“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

       8a/b klasės – etika 

Tema „Ar tikėjimas yra 

Dievo dovana?“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

   

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT, el. paštu 

Užduotis pateikta  

Office 365 platformoje 

   

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom arba 

telefonu 

Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

   

2. 8a/b klasės - etika 

Tema „Lyderio savybės“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta Office 365 

 3b klasė  

Tema „Kaip aukso 

taisyklė padeda 

pasirinkti?“ vaizdo 

pamoka UPC.LT 

  

Kūrybinė užduotis 

pateikta  Office 365 

platformoje  

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT, 

el. paštu 
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Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

 Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  

3. 1b klasė 

Tema „Šv. Velykų 

belaukiant“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

4b klasė 

Tema „Verbų 

sekmadienio prasmė“.  

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

3a klasė 

Tema „Kaip aukso 

taisyklė padeda 

pasirinkti?“. Vaizdo 

pamoka UPC.LT 

 

 6a/b  klasė – tikyba 

Tema „Dekalogas“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT, el. paštu 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT, 

el. paštu 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT, 

el. paštu 

 Kūrybinė užduotis 

pateikta Office 365 

platformoje 

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 „Verbų 

sekmadienio prasmė“.  

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

1a klasė 

Tema „Šv. Velykų 

belaukiant“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

  5a klasė – tikyba 

Tema “Stebuklas ar 

sutapimas”. Vaizdo 

nuoroda patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT, el. paštu 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT, 

el. paštu, 

  Kūrybinė užduotis 

pateikta Office 365 

platformoje 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom arba 

telefonu 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 
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5. 2a/b klasės 

Tema „Jėzus moko 

bendrauti su Tėvu“. 

 Sway pateiktis 

TAMO.LT 

  7a klasė - Tikyba 

Tema „Kokį Jėzaus 

iššūkį visuomenei 

randame Naujajame 

testamente?“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT, el. paštu 

  Užduotys pateiktos 

Office 365 platformoje 

 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom arba 

telefonu 

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

 

6. 6a/b klasė – Etika  

Tema „Pagrindiniai 

bendradarbiavimo 

principai“. 

 Sway pateiktis 

patalpintos Office 365  

6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Dekalogas“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

5b klasė – Tikyba 

Tema „Stebuklas ar 

sutapimas”. Vaizdo 

nuoroda patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 

7a klasė – Tikyba 

Tema „Kokį Jėzaus 

iššūkį visuomenei 

randame Naujajame 

testamente?“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 

Kūrybinė užduotis 

pateikta Office 365 

platformoje 

Kūrybinė užduotis 

pateikta Office 365 

platformoje 

Kūrybinė užduotis 

pateikta Office 365 

platformoje 

Užduotys pateiktos 

Office 365 platformoje 

 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 
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7. Neformaliojo švietimo 

būrelis – 

Jaunieji Kazimieriečiai 

Tema „Kančios prasmė“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta 

KRIKŠČIONIŠKI 

FILMAI.LT 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

  6a Klasės valandėlė  

Tema „Iššūkiai kurie 

grūdina“. 

Bendruomenės 

stiprinimo „Aš augu“ 

knygelė 15-16 psl. 

 

 

Kūrybinė užduotis 

pateikta Office 365 

platformoje 

  Kūrybinė užduotis 

pateikta Office 365 

platformoje 

 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 365  

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 
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Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 
Klasė: 1a 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 

 

STE(AM) 

Tema: Lietuvos 

Paukščiai - atspėk 

koks tai 

giesmininkas. 
Pateikiama nuoroda su 

vaizdo ir garso įrašu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką žmonės 

veikia pavasarį? 

Sakinių sudarymas. 

Vadovėlis 42-43 psl., 

pratybos 27 – 28 psl.,  

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas pavasarį 

vyksta pelkėje? 

P.Mašiotas „Pempių 

namai“. Žodžių, 

atsakančių į klausimą 

kur?, rašyba. 

Vadovėlis 44 - 45 psl., 

pratybos 29 - 30 psl. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Pelkių namai“? 

Vadovėlis 46-47 psl., 

pratybos 31 - 32 psl. 

 

 

Pateikta nuoroda 

svetainėje „YouTube“ 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 27 

– 28 psl.  

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 29-

30 psl. 

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 31-

32 psl. 

 

Mokiniai peržiūri ir 

išklauso įrašą, 

pasirenka 5 jiems 

labiausiai patikusių 

paukščių balsus, juos 

įsidėmi. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Pokalbis (teksto 

pasakojimas) per Skype 

arba telefonu). 

 

 

2. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką sužinojau 

apie pavasarį? 

S.Paltanavičius 

„Balandis – pavasario 

vidurys“.  

Lietuvių kalba 

Tema: Ką žmonės 

veikia pavasarį? 

Sakinių sudarymas. 

Vadovėlis 42-43 psl., 

pratybos 27 – 28 psl.,  

Lietuvių kalba 

Kas pavasarį vyksta 

pelkėje? P. Mašiotas 

„Pempių namai“. 

Žodžių, atsakančių į 

klausimą kur?, rašyba. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Pelkių namai“? 

Vadovėlis 46-47 psl., 

pratybos 31 - 32 psl. 

Lietuvių kalba 

Tema: Tema: Ką 

supratau perskaitęs 

tekstą „Pelkių namai“? 

Eduka klasė. 
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Vadovėlis 40 – 41 psl., 

pratybos 25 – 26 psl. 

Eduka klasė. 

Eduka klasė. Vadovėlis 44 - 45 psl., 

Eduka klasė. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 25 

– 26 psl., 

Eduka klasė. 

Tamo dienynas: 

Užduotys  

Eduka klasė 

Tamo dienynas: 

Užduotys  

Eduka klasė 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 31-

32 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

Eduka klasė  

 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus, teksto 

pasakojimas) per Skype 

arba telefonu). 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Pokalbis (teksto 

pasakojimas) per 

Skype arba telefonu). 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

3. Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Vadovėlis 34-35 psl., 

pratybos 18 – 19 psl.  

 

 Fizinis ugdymas 

Tema: Išmok 

taisyklingai 

mankštintis. 

www.ismaniejirobotai.lt 

Matematika 

Tema: Sudėtis iki 100. 

Vadovėlis 38-39 psl., 

pratybos 22 - 23 psl.  

Matematika 

Tema: Sudėtis iki 100. 

Vadovėlis 38-39 psl., 

Eduka klasė. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 18 

– 19 psl. 

 Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 22 

– 23 psl. 

Tamo dienynas: 

 Eduka klasė. 

 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

 Mokiniai taisyklingai 

atlieka fizinius 

pratimus, tėvai 

nufilmuoja ir atsiunčia 

mokytojai. Mokytoja 

įvertina. 

 Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

4. 

 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: „Velykinis 

sveikinimas“. 

Pateikiama nuoroda. 

   Pasaulio pažinimas 

Tema: Kodėl po 

žiemos ne iškart ateina 

vasara? 
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 Vadovėlis, 34-35 psl., 

pratybos 31-32 psl.  

Pateikta nuoroda 

Google naršyklėje, kaip 

iš popieriaus, naudojant 

įvairias priemones, 

padaryti Velykinius 

sveikinimus. 

   Tamo dienynas:  

Pratybų sąsiuvinyje 31 

- 32 psl. 

 

Mokinys dirba 2 

pamokas, mokytojas 

įvertins, kai darbas bus 

baigtas. 

   Mokiniai su tėveliais ir 

mokytoja aptaria atliktą 

darbą. 

5. 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: „Velykinis 

sveikinimas“. 

Pateikiama nuoroda. 

 

Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Eduka klasė. 

Matematika 

Tema: Kaip sudėti 

dviženklį ir vienaženklį 

skaičius? 

Vadovėlis 36-37 psl., 

pratybos 20 - 21 psl., 

Eduka klasė. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Sužinojau, 

pakartojau, išmokau... 

Vadovėlis 32 - 33 psl., 

pratybos 29 - 30 psl.  

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Surink savo 

vardą ir pajudėk! 

Pateikiama nuoroda su 

vaizdo medžiaga.  

 

Pateikta nuoroda 

Google paieškoje, kaip 

iš popieriaus, naudojant 

įvairias priemones, 

padaryti Velykinius 

sveikinimus. 

Tamo dienynas: 

Eduka klasė  

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 20 

– 21 psl. 

 

Tamo dienynas:  

Pratybų sąsiuvinyje  

29-30 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

:\ 

Mokinys 

nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojui. 

Mokytojas įvertina. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

užduotis. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Mokiniai su tėveliais ir 

aptaria atliktą darbą. 

Mokiniai atlieka 

nurodytus fizinius 

pratimus. 
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6.     Klasės valandėlė 

„Aš augu“ knygelė 

(kompiuterinis 

variantas) 
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Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 
Dalykas: anglų kalba 

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

TAMO. 

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

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

Pamo- 

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 7a klasė 

Tema: Reported statements. 

2a klasė 

Tema: Fluency time.   

5 klasių III gr.  

Tema: Grammar 7b. 

2b klasė 

Tema: Review 3.   

6 klasių III gr.  

Tema: Test Module 6. 

Pateiktą teorinę tiesioginės 

kalbos vertimo netiesiogine 

medžiagą skaityti iki 5 

punkto. Atlikti Ex. 3, 4 p. 72 

vadovėlyje ir Ex. 1, 2 p. 46 

pratybose. Pasitikrinti su 07 

d. mano atsiųstais 

atsakymais. 

Vadovėlio p. 70.  Peržiūrėti 

duotą video. Ex.1 kartoti 

paskui diktorių. Vadovėlio p. 

70 – Ex. 2. Pasigaminkite 

rūbų kubą, pažaiskite su 

tėveliais. Ex. 3. Pratybose 

atlikti p.70, Ex. 2 

nufotografuoti, atsiųsti. 

Much/many/a lot of 

vartojimas. A little – truputį su 

nesuskaičiuojamais. A few – 

keletas – su suskaičiuojamais. 

Padaryti vadovėlio Ex. 2, 3, 4, 

6 p. 84. Pratybų 7b Ex. 1, 2, 3, 

4 p. 54. Į Tamo atsiųsti 

pratybų Ex. 2 atsakymus. 

Atlikite vadovėlio p. 72-73 

užduotis žodžiu (į vadovėlį 

rašyti negalima net pieštuku). 

Atlikite užduotis pratybose p. 

72-73, Ex. 5 

nufotografuokite, atsiųskite į 

Tamo. 

Testas į Tamo įkeliamas 

13.00. Turi būti atliktas ir 

trumpi atsakymai išsiųsti 

atgal ne vėliau kaip 13.45. 

Formuojamasis Ideografinis Sudėtinis pažymys. Ideografinis Atsakymai bus vertinami 

pažymiu į dienyną. 

2. 4a klasė 
Tema: Going to. 

2b klasė 

Tema: Fluency time.   
8a klasė 

Tema: Writing 6g. 

2b klasė 

Tema: Review 3.   

5 klasės III gr.  
Tema: Būsimasis laikas 7b. 

Vadovėlio p. 44. Pateikiama 

gramatinė Going to 

medžiaga. Raštu padaryti 

vadovėlio Ex. 1, 2 p. 45. 

Pratybose p. 12 padaryti, 

nufotografuoti, atsiųsti į 

Tamo. 

Vadovėlio p. 70.  Peržiūrėti 

duotą video. Ex.1 kartoti 

paskui diktorių. Vadovėlio p. 

70 – Ex. 2. Pasigaminkite 

rūbų kubą, pažaiskite su 

tėveliais. Ex. 3. Pratybose 

atlikti p.70, Ex. 2 

nufotografuoti, atsiųsti į 

Tamo. 

Susirasti nežinomų žodžių 

reikšmes p. 79, perskaityti 

tekstą p, 79 vadovėlyje. Raštu 

išversti tekste juodžiau 

atspausdintus žodžius. 

Pratybose Ex. 1, 2, 3, 4 p. 51, 

atsiųsti Ex. 1 atsakymus. 

Atlikite vadovėlio p. 72-73 

užduotis žodžiu (į vadovėlį 

rašyti negalima net pieštuku). 

Atlikite užduotis pratybose p. 

72-73, Ex. 5 

nufotografuokite, atsiųskite į 

Tamo. 

Sudaromas naudojant will –

kai kalbame apie 

numatomus įvykius 

ateityje. Will not = won‘t. 

Padaryti Ex. 8 p. 85 

vadovėlyje. Pratybų 7b Ex. 

6 p. 55. Pratimas internete, 

gautą teisingų atsakymų 

skaičių siunčiate į Tamo. 

Ideografinis Ideografinis Sudėtinis pažymys. Ideografinis Pažymys į dienyną. 
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4. 3.  8a klasė 

Tema: Culture corner 6e. 

3a klasė 

Tema: Where is /Where are 

...? įtvirtinimas. 

4a klasė 

Tema: Kartojimas Unit 11. 

3a klasė 

Tema: Testas Unit 13. 

6 klasės II gr. 

Tema: Test Module 6.  

Susirasti nežinomų žodžių 

reikšmes p. 77 vadovėlyje. 

Perskaityti tekstą, atlikti Ex. 

2. Susirasti nežinomų žodžių 

reikšmes p. 78, perskaityti 

tekstą, padaryti Ex. 2 Fill in.  

Pagal duotą pavyzdį parašyti 

pratybų p. 13 klausimus ir 

atsakymus, nuo 14 val. 

pasitikrinsite žymėdami 

raudonai pagal mano 

atsiųstus į Tamo teisingus 

atsakymus. Pasikartoti Unit 

13, pasiruošti testui. 

Pasikartoti Unit 11 žodyną ir 

gramatiką. Testas Unit 11. 

Padaryti, nufotografuoti, 

atsiųsti į Tamo. 

Testas į Tamo dienyną bus 

įkeltas 14.00. Atsakymus 

atsiųsti iki 14.30. 

Testas į Tamo įkeliamas 

13.00. Turi būti atliktas ir 

trumpi atsakymai išsiųsti 

atgal ne vėliau kaip 13.45. 

Savarankiškas mokymasis. Formuojamasis Ideografinis Ideografinis Atsakymai bus vertinami 

pažymiu į dienyną. 

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Across the 

Curriculum 6f. 

3b klasė 

Tema: Where is /Where are 

...? įtvirtinimas. 

4b klasė 

Tema: Going to.  

3b klasė 

Tema: Testas Unit 13. 

 

Susirandate žodžių reikšmes 

p. 78, išmokti. Perskaitote 

tekstą, padaryti Ex. 2 p. 78. 

Lentelė Checkpoint: žodžius 

perskaitote ir išverčiate 

tėveliams, pvz. slow -slowly 

lėtas – lėtai, good – well 

geras – gerai. Padarote 

nurodytą epratimą , teisingų 

atsakymų sumą atsiunčiate.  

Pagal duotą pavyzdį parašyti 

pratybų p. 13 klausimus ir 

atsakymus, nuo 14 val. 

pasitikrinsite žymėdami 

raudonai pagal mano 

atsiųstus į Tamo teisingus 

atsakymus. Pasikartoti Unit 

13, pasiruošti testui. 

Vadovėlio p. 44. Pateikiama 

gramatinė Going to medžiaga. 

Raštu padaryti vadovėlio Ex. 

1, 2 p. 45. Pratybose p. 12 

padaryti, nufotografuoti, 

atsiųsti į Tamo. 

Testas į Tamo dienyną bus 

įkeltas 14.00. Atsakymus 

atsiųsti iki 14.30. 

 

Sudėtinis pažymys. Formuojamasis Ideografinis. Ideografinis.  

5. 5 klasės III gr.  

Tema: Meals 7a. 

 7a klasė 

Tema: Reported statements. 

4b klasė 

Tema: Kartojimas Unit 11. 

7a klasė 

Tema: said, said to/ told. 

Padaryti Ex. 3, 4 Student‘s 

book p. 83. A/an ir some/any  

naudojimas. Padaryti pratybų 

Ex. 1, 2 p. 54.  Pratimas 

internete, į Tamo atsiunčiate 

teisingų atsakymų skaičių. 

 Atidarote nurodytą internetinį 

puslapį, atliekate pirmą 

pratimą, pasitikrinate, 

užsirašote, kiek iš 20 pavyko 

teisingai padaryti. Toliau –

atliekate 2, 3, 4, užduotis. 

Pasikartoti Unit 11 žodyną ir 

gramatiką. Testas Unit 11. 

Padaryti, nufotografuoti, 

atsiųsti į Tamo. 

Skaityti teorijos 5 punktą. 

Padaryti vadovėlio Ex. 7 p. 

73, pratybų Ex. 3, 4 p. 46. 

Atidaryti nurodytą 

internetinį puslapį, padarius 

suskaičiuoti teisingus 
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Suskaičiuojate, kiek iš 100 

sakinių pavyko padaryti 

teisingai.  

atsakymus, skaičių pvz. iš 

20-18 teisingų, parašyti 

man Į TAMO. 

Gauti atsakymai bus 

vertinami sudėtiniu pažymiu. 

 Galutinę teisingų atsakymų 

sumą atsiunčiate į TAMO 

pranešimu pažymiui. 

Ideografinis. Gauti atsakymai bus 

vertinami sudėtiniu 

pažymiu. 

6. 6 klasės III gr.  

Tema: Across the 

Curriculum 6f. 

6 klasės III gr.  

Tema: pasiruošimas testui. 

1 a, b, c, d klasės 

Tema: Savijauta. 

8a klasė 

Tema: Pasiruošimas testui. 

 

Susirandate žodžių reikšmes 

p. 78, išmokti. Perskaitote 

tekstą, padaryti Ex. 2 p. 78. 

Lentelė Checkpoint: žodžius 

perskaitote ir išverčiate 

tėveliams, pvz. slow -slowly 

lėtas – lėtai, good – well 

geras – gerai. Padarote 

nurodytą epratimą , teisingų 

atsakymų sumą atsiunčiate. 

Padarote pratybų Vocabulary 

bank 6 p. 104, Grammar 

bank 6 p. 82, 83, 84, 85 (kas 

prisijungęs, darote 

epratybose, kas ne - 

popierinėse) 

Vadovėlio p. 38-39, pažiūrėti 

nurodytą video  įrašą. 

Pasimokyti naujus žodžius 

kartojant paskui diktorių. 

Skanduoti, padainuoti kartu su 

įrašu. Padaryti pratybų p. 38-

39. 

Pratybų Vocabulary bank 6 

p. 124, 125, Grammar bank 6 

p. 94, 95, 96, 97. 

 

Gauti atsakymai bus 

vertinami sudėtiniu pažymiu. 

Savarankiškas darbas. Paskaityti tėveliams naujus 

žodžius. 

Savarankiškas darbas.  

7. Visos klasės 

Konsultacijų teikimas. 

6 klasių II gr.  

Tema: pasiruošimas testui. 

   

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

Padarote pratybų Vocabulary 

bank 6 p. 104, Grammar 

bank 6 p. 82, 83, 84, 85 (kas 

prisijungęs, darote 

epratybose, kas ne - 

popierinėse) 

   

 Savarankiškas darbas.    
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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 
5.  Lietuvių kalba  

Tema: Ką galiu papasakoti apie daiktus? 

Vadovėlis 18-19 psl.  

 

 

Ste(a)m  

Tema: Plėsime žinias apie vaisius ir daržoves. 

Virtuali mokymosi aplinka. 

Pateikties pateikimas. 

„Savaitė su vaisiais ir daržovėmis“. 

Tamo dienynas 

Užduotys vadovėlyje. Perskaityk teksto dalį, žodžiu 

atsakyk į pateiktus klausimus. 
 

Savaitės pildymus rašyti į pateiktą lentelę. Priedas Nr. 1. Lentelę 

atsiųsti į mokytojos paštą. 

Darbas sąsiuvinyje-pasirink vieną iš daržovių – daržinis poras, 

juodasis ridikas, salieras. Parašyk  2-3 sakinius kokių vitaminų turi ši 

daržovė.                               

Savarankiškas mokymasis Nufotografuoti lentelę ir atsiųsti  Tamo dienyną iki 04-21 d. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip sukurti daikto kilmės istoriją? 

Vadovėlis 20-21 psl. 

 Kūrybinis darbas 

Matematika 

Tema: Kaip dauginti dviženklį, triženklį skaičių iš vienaženklio 

skaičiaus? 

Garso įrašas 

Vadovėlis III d. 12-13 psl. pažiūrėti teoriją. 

Pratybose 4-5 psl. – 1,2 užduotis 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, pratybų sąsiuvinyje psl. 10- 1 

užduotis. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje. Teorija vadovėlio 12 psl. 

Pratybose psl. 4-5- 1, 2  užduotis. 
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Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- Matematika( „Kaip dauginti 

dviženklį, triženklį skaičių iš vienaženklio skaičiaus?“) 

Nufotografuoti  arba nuskanuoti 

pratybų  sąsiuvinyje 10 psl.- 1 užduotį. Atsiųsti į 

mokytojos paštą. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

3.   Matematika 

Tema: Kaip dauginti iš pilnų dešimčių, šimtų? 

Vadovėlis III d. 10-11 psl., sąsiuvinyje atlikti- 3 

užduotis. 

Anglų kalba  

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 10- 11 psl. – 3 užduotis 

Pratybose 2-3 psl. – 2, 5 užduotis 

Užduotis bus teikiama  Eduka klasė- Matematika (Kaip 

dauginti iš pilnų dešimčių, šimtų?“) 

 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt  

4. Muzika Lietuvių kalba  
Tema: Ar jau moku? 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos užduotys) 

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

sumanūs. 
 Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

5.   Pasaulio pažinimas 

Tema: Kaip Lietuva tapo valstybe? 

Skaidrių demonstravimas. 

https://prezi.com/jc4aojmgdguu/kaip-lietuva-tapo-
valstybe/ 
Vadovėlio psl. 26-27- perskaitome knygoje esančią 

medžiagą. 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, messengerio grupę, 

telefonu. 

Papildoma užduotis- skaitome pasaką „Meškos pirkelė“. 

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

klasems.pdf 
 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje.  

Pratybose psl. 20-21- 1,2, 3 užduotys. 

Užsivesti naują sąsiuvinį - užsirašyti pasakos pavadinimą. Išrinkti -8 

bendrinius daiktavardžius, parašyti pagal pvz:. senis- vns., vyr.g. 

Messenger mokytoja pateikia užduočių atsakymus iki 

15.00 val.. Mokinio įsivertinimas – šviesoforo spalvos. 

Pasitikrina užduotis su tėvais.  

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, messengerio grupę, 

telefonu. 

https://prezi.com/jc4aojmgdguu/kaip-lietuva-tapo-valstybe/
https://prezi.com/jc4aojmgdguu/kaip-lietuva-tapo-valstybe/
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf
https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf
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Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  
Tema: Kaip dauginti dviženklį skaičių 

iš vienaženklio, kai susidaro  naujos 

dešimtys? 

Garso įrašas 

Vadovėlis III d. 14-15 psl., darbas 

sąsiuvinyje- 1 užduotis. 

Pratybose 4-5 psl. – 1,2,3,4.  

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kaip atsirado paštas? 

Skaidrių demonstravimas. 

https://prezi.com/rqk9qptkfobb/kaip-atsirado-

pastas/ 

Vadovėlis 28-29 psl. teorijos skaitymas  

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

(pateikiamos užduotys) 

Fizinis ugdymas 

„Rytinis mankštos pratimų kompleksas“. 

Pateikiama per Tamo dienyną ir 

Messenger - Word formatu. 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė- 

Matematika 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė- Pasaulio pažinimas 

(sukurta užduotis- „Paštas“) 

Vadovėlis 28-29 psl.   

Pratybose psl. 22- 1,2, 4 užduotys. 

Visa informacija bus teikiama TAMO Lt 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui. 

6.  Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka „Mankšta- 

trečiadienis“. Pateikiama per 

Messenger 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Šokis 

 

Lietuvių kalba 
 Tema: Ką atskleidžia pasaka  „Apie saulę 

ir mėnulį“? 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje (pasakos tęsinio garso įrašo 

klausymas) 
Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 
 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė- sumanūs 

Vadovėlio 27 psl. – 2 užduotis atsakyk 

žodžiu  į pateiktus klausimus. 
 Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

Atsiskaitomasis darbas - 

pasirinkti vieną iš mankštų 

(„Pirmadienis“, „Antradienis“, 

 Pasitikrina užduotis su tėvais.  

 

https://prezi.com/rqk9qptkfobb/kaip-atsirado-pastas/
https://prezi.com/rqk9qptkfobb/kaip-atsirado-pastas/
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„Trečiadienis“) . Atlikti pasirinktos 

mankštos pratimus iki 04-15. 

Atsiųsti nufilmuotą atsiskaitymą į 

mokytojos paštą. 
7.  Etika  

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Kaip dauginti dviženklį skaičių iš 

vienaženklio, kai susidaro  naujos dešimtys, 

šimtai? 

Vadovėlis III d. 16-17 psl., darbas sąsiuvinyje- 2 

užduotis. 

Pratybose 4-5 psl. – 6 užduotis. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

Muzika 

 

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 48-49  1, 4 užduotys. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė- Matematika (Kaip 

dauginti dviženklį skaičių iš vienaženklio, kai 

susidaro naujos dešimtys, šimtai?) 

 

Nufotografuoti 4 užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt 

 

8.  Lietuvių kalba 

Tema: Į kokius klausimus atsako 

daiktavardžiai? 

Darbas pratybose. 

Anglų kalba 

 

Dailė-technologijos 

Integracija su pasaulio pažinimu (pamoka-  

Kaip atsirado paštas?) 

Tema: „Pašto ženklas“ (kuriu ir piešiu 

pašto ženklą) 
Tamo dienynas: 

Pratybų psl. 12- 3 užduotis 

atlikti sąsiuvinyje (pakeisk 

žodžius zylė, parkas, kad 

atsakytų į pateiktus 

klausimus). 

 Tamo dienynas: 

Nupiešti ant A4 formato lapo savo sukurtą 

pašto ženklą.(priemonės – guašas, 

kreidelės arba pieštukai). 

Pasitikrina užduotis su tėvais.  Nupieštas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

9.  Lietuvių kalba 

Tema: Į kokius klausimus atsako 

daiktavardžiai? 

Lietuvių kalba 

Tema: Į kokius klausimus atsako daiktavardžiai? 

Dailė-technologijos 

Integracija su pasaulio pažinimu (amoka-  

Kaip atsirado paštas?) 
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Vadovėlio psl. 23- 3 užduotis 

 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu. Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

(diferencijuotos užduotys). 

Tema: „Pašto ženklas“(kuriu ir piešiu 

pašto ženklą) 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio psl. 23- 3 užduotis 

sąsiuvinyje (pagal pvz:. Inkilėlyje- 

vns.,kur?, žibuoklių- dgs.,ko? 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė - sumanūs.  

Tamo dienynas: 

Nupiešti ant A4 formato lapo savo sukurtą 

pašto ženklą.(priemonės – guašas, 

kreidelės arba pieštukai). 
Pasitikrina užduotį kartu su tėvais. Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt  

Nupieštas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 
6.   Klasės vadovo programa  

„Olweus programa“ (kompiuterinis 

variantas). Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) telefonu, Zoom programėlė. 
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Mokytojas: Rima Marozienė 
Dalykas: matematika 

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

per Office 365, Tamo dienyno pagalba ir elektroniniu paštu. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 5a klasė 

Tema: Dešimtainės 

trupmenos. 

Pasitikriname. 69 

psl. 

6b klasė 

Tema: Erdviniai kūnai. 

Pasitikriname. 43 psl. 

 

 

6b klasė 

Savarankiškas darbas. Tema: 

Erdviniai kūnai. 

 

5b klasė 

Tema: Dažnių 

lentelė. 72 – 73 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

8a klasė 

Tema: Trikampio 

aukštinės. 72 – 73 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne. 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos.“ 

Savęs įsivertinimas Savęs įsivertinimas Savarankiško 

darbo tikrinimas. Pažymys. 

 

Automatinis 

užduočių taisymas 

ir vertinimas Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

2. 7a klasė I grupė 

Tema: Tiesės. 

Kampai, 

susidarantys dvi 

lygiagrečiąsias tiese 

kertant trečiąja.44 – 

45 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

 

6a klasė 

Tema: Erdviniai kūnai. 

Pasitikriname. 43 psl. 

 

 

7a klasė I grupė 

Tema: Procentai. 

Pasitikriname. 28 - 29 psl. 

 

 

 

7a klasė II grupė 

Savarankiškas 

darbas. Tema: 

Procentai. 

 

 

6b klasė 

Tema: Tūrio vienetai. 

48 – 49psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

. 
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Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne. 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne. 

 

 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO  

dienyne. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos. 

Automatinis 

užduočių taisymas ir 

vertinimas Ema 

Savęs įsivertinimas Savęs įsivertinimas Savarankiško darbo 

tikrinimas. 

Pažymys. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

3. 6a klasė 

Tema: Kubinis 

centimetras. Kūno 

tūris. 46 – 47 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

5a klasė 

Savarankiškas darbas. Tema: 

Dešimtainės trupmenos. 

 

7a klasė II grupė 

Tema: Procentai. 

Pasitikriname. 28 - 29 psl. 

 

 

7a klasė I grupė 

Savarankiškas 

darbas. Tema: 

Procentai. 

5a klasė 

Tema: Stulpelinė 

diagrama. 74 – 75 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne, EMA pratybos.. 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, 

EMA pratybos. 

Automatinis 

užduočių taisymas ir 

vertinimas Ema 

Savarankiško 

darbo tikrinimas. Pažymys. 

Savęs įsivertinimas Savarankiško darbo 

tikrinimas. 

Pažymys. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema. 

4. 5b klasė 

Tema: Dešimtainės 

trupmenos. 

Pasitikriname. 69 

psl. 

5b klasė 

Savarankiškas darbas. Tema: 

Dešimtainės trupmenos. 

 

 

 6a klasė 

Tema: Tūrio 

vienetai. 48 – 49psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

7a klasė I grupė 

Tema: dviejų tiesių 

lygiagretumo 

požymiai. 46 – 47 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne 

 Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos. 
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Savęs įsivertinimas Savarankiško 

darbo tikrinimas. Pažymys. 

 

 

 

Automatinis 

užduočių taisymas 

ir vertinimas Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

5. 8a klasė 

Tema: Ilgiai. 

Atstumai.86 – 87 

psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 6a klasė 

Savarankiškas darbas. Tema: 

Erdviniai kūnai. 

 

5a klasė 

Tema: Dažnių 

lentelė. 72 – 73 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

5b klasė 

Tema: Stulpelinė 

diagrama. 74 – 75 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne, EMA 

pratybos. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO  

dienyne. 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, 

EMA pratybos. 

Automatinis 

užduočių taisymas ir 

vertinimas Ema 

 Savarankiško 

darbo tikrinimas. Pažymys. 

Automatinis 

užduočių taisymas 

ir vertinimas Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

6. 7a klasė II grupė 

Tema: Tiesės. 

Kampai, 

susidarantys dvi 

lygiagrečiąsias 

tieses kertant 

trečiąja. 44 – 45 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Dviejų tiesių 

lygiagretumo požymiai. 46 – 

47 psl. 

Office 365 (vaizdo pamoka). 

. 

8a klasė 

Savarankiškas darbas. Tema: 

Tarpusavyje susiję dydžiai. 

 

6b klasė 

Tema: Kubinis 

centimetras. Kūno 

tūris. 46 – 47 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

. 

Klasės valandėlė 

Tema „Kaip sekasi 

mokytis nuotoliniu 

būdu. Mano lūkesčiai 

ir džiaugsmai“. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne, EMA pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne. 

Visa informacija 

apie užduotis bus 

teikiama TAMO 

dienyne, EMA 

pratybos. 

 

 

Automatinis 

užduočių taisymas ir 

vertinimas Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Ema 

Savarankiško 

darbo tikrinimas. Pažymys. 

 

Automatinis 

užduočių taisymas 

ir vertinimas Ema 
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7.  8a klasė 

Tema: Tarpusavyje susiję 

dydžiai. Pasitikriname 80 – 

81 psl. 

 Konsultacinė 

pamoka 

 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama TAMO 

dienyne. 

  

 

 

 

 Savęs įsivertinimas    
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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: „Diena 

su daina“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

1d klasė 

 Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Svajonė, barkarolė, 

serenada“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

4b klasė 

Pamokos tema:  

„Sugrįžtantys 

giesmininkai“. 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

TAMO žurnalas 

Facebook 

TAMO žurnalas 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas 

EDUKA 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Vertinimas dešimtbalė 

sistema. 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduotis bus vertinama 

įdiografiniu vertinimu. 

Mokinių nufotografuoti 

darbai 

2. 

 

 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Paukščiai 

giesmininkai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis 

1c klasė 

 Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

4 klasė 

Pamokos tema:  

„Sugrįžtantys 

giesmininkai“. 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Paukščiai 

giesmininkai“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis 

TAMO žurnalas. 

 

TAMO žurnalas. 

 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 
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Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

3. 

 

 

4b klasė 

Pamokos tema:  

„Sugrįžtantys 

giesmininkai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

2b klasė 

Pamokos tema: „Diena 

su daina“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

5a klasė 

Pamokos tema: 

„Maršai“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

Užduotys lapuose. 

2b klasė  

Pamokos tema: 

„Sutartinės“. 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Paukščiai 

giesmininkai“. 

(Muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis 

TAMO žurnalas. 

Facebook. 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

 

TAMO žurnalas. 

 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Vertinimas 

dešimtbalėje sistemoje 

Vertinama mokinių 

pratybų puslapis 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

4. 

 

 

 

 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Paukščiai 

giesmininkai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis 

4a klasė 

Pamokos tema:  

„Sugrįžtantys 

giesmininkai“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

2a klasė 

Pamokos tema: 

„Sutartinės“. 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

6b klasė 

Pamokos tema: 

„Fortepijonas, 

klaviatūra, oktavos“. 

Skenuota medžiaga. 

Užduotys lapuose. 

TAMO žurnalas. 

Facebook. 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

TAMO žurnalas 

Microsoft Office 365 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Vertinama mokinių 

pratybų puslapis 

Vertinimas dešimtbalė 

sistema. 

5. 6a klasė 

Pamokos tema: 

„Fortepijonas, 

klaviatūra, oktavos“. 

Skenuota medžiaga. 

Užduotys lapuose 

5b klasė 

Pamokos tema: 

„Maršai“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formatu. 

Užduotys lapuose. 

1c klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. TAMO žurnalas TAMO žurnalas. 
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Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 EDUKA  

 

Facebook Facebook 

Vertinimas 

dešimtbalėje sistemoje 

Vertinimas 

dešimtbalėje sistemoje 

Užduotis bus vertinama 

įdiografiniu vertinimu. 

Mokinių nufotografuoti 

darbai 

. Užduotis bus 

vertinama įdiografiniu 

vertinimu. 

Mokinių nufotografuoti 

darbai 

Užduotis bus vertinama 

įdiografiniu vertinimu. 

Mokinių nufotografuoti 

darbai. 

6.  8a klasė 

Pamokos tema: 

„Simfonija“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formatu 

8b klasė 

Pamokos tema: 

„Simfonija“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formatu 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „Ruda 

daina dainos 

mokymasis“ 

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

 

 

 Vertinimas 

dešimtbalėje sistemoje 

Vertinimas 

dešimtbalėje sistemoje 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

 

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: 

„Naujos dainos Mama 

pakylėk ligi dangaus“. 

  

  TAMO žurnalas   

  Užduočių atlikimas šią 

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

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 8b klasė - matematika  

Tema.  Darbo ir judėjimo 

uždaviniai. Dirbame 

EMA mokymosi aplinkoje. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir spausdinimas. 

Struktūriniai sąrašai, jų 

rikiavimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

  6ab klasės II gr. 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas 

Mokiniai nustato teksto 

kalbą ir naudoja rašybos 

tikrinimo priemones. 

Kopijuoja ir iškerpa 

teksto fragmentą, įterpia 

jį kitoje dokumento 

vietoje. Šalina pažymėtą 

teksto fragmentą. Įterpia 

į tekstą paveikslus, juos 

tvarko. Nustato 

reikiamas puslapio 

paraštes, padėtį. 

Išspausdina tekstinį 

dokumentą. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams platformoje 

 

Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft 

Teams platformoje 

  Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Darbus atsiųsti į Office365 

arba galite įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

  Darbus atsiųsti į 

Office365 arba galite 

įkelti į Microsoft Teams 

platformą 

2. 8 klasė T grupė 

IT 

Tema: Tekstinių dokumentų 

kūrimas, tvarkymas ir 

spausdinimas. 

Struktūriniai sąrašai, jų 

rikiavimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

8b klasė – matematika 

Tema.  Darbo ir judėjimo 

uždaviniai. Važiuojame, 

Plaukiame 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

   

Užduotys paskirtos Microsoft 

Teams platformoje. Visa 

informacija apie užduotis bus 

teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

   

Darbus atsiųsti į Office365 

arba galite įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

   

3. 7a klasė I gr. 

IT 

1c klasė 

IT 

 1d klasė 

IT 

6ab klasės I gr. 

IT 
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Integruota informatikos - rusų  

kalbos pamoka 

Tema: Kur tu gyveni? (Где ты 

живешь?) 

Naudodamiesi  Online Sketch 

Up programėle sukurti 3D 

miesto modelį "Mano svajonių 

miestas". 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Tema: Duomenys ir 

informacija. 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Labirintas: 

kartojimas 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

Tema: Duomenys ir 

informacija. 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Labirintas: 

kartojimas 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas 

Mokiniai nustato teksto 

kalbą ir naudoja rašybos 

tikrinimo priemones. 

Kopijuoja ir iškerpa 

teksto fragmentą, įterpia 

jį kitoje dokumento 

vietoje. Šalina pažymėtą 

teksto fragmentą. Įterpia 

į tekstą paveikslus, juos 

tvarko. Nustato 

reikiamas puslapio 

paraštes, padėtį. 

Išspausdina tekstinį 

dokumentą. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Užduotys paskirtos Microsoft 

Teams platformoje. Visa 

informacija apie užduotis bus 

teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

 Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT, CODE.ORG 

Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Darbus atsiųsti į Office365 

arba galite įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

Darbus atsiųsti į 

Office365 arba galite 

įkelti į Microsoft Teams 

platformą 
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CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

4. 6ab klasės III gr. 

IT 

Tema: Tekstinių dokumentų 

kūrimas, tvarkymas ir 

spausdinimas 

Mokiniai nustato teksto kalbą 

ir naudoja rašybos tikrinimo 

priemones. Kopijuoja ir 

iškerpa teksto fragmentą, 

įterpia jį kitoje dokumento 

vietoje. Šalina pažymėtą teksto 

fragmentą. Įterpia į tekstą 

paveikslus, juos tvarko. 

Nustato reikiamas puslapio 

paraštes, padėtį. Išspausdina 

tekstinį dokumentą. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 8b – matematika 

Tema. Tiesiogiai 

proporcingi dydžiai 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – 

skaitmeninė mokymosi 

erdvė. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

1a klasė 

IT 

Tema: Duomenys ir 

informacija. 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Labirintas: 

kartojimas 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

5b klasė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas. 

Mokiniai skiria 

klaviatūros lygius, 

nusako jų paskirtį. 

Mokosi formatuoti 

simbolius (tekstą), 

lygiuoti pastraipas, 

atitraukti pirmąją 

pastraipos eilutę. 

Nustatyti teksto kalbą ir 

naudotis rašybos 

tikrinimo priemones. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Užduotys paskirtos Microsoft 

Teams platformoje. Visa 

informacija apie užduotis bus 

teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

 Užduotys paskirtos 

EMA pratybose ir 

Eduka klasės – 

skaitmeninėje 

mokymosi erdvėje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT, CODE.ORG 

Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 
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Darbus atsiųsti į Office365 

arba galite įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 

Eduka klasės – 

skaitmeninėje 

mokymosi erdvėje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

Darbus atsiųsti į 

Office365 arba galite 

įkelti į Microsoft Teams 

platformą 

5.  7a klasė II gr. 

IT 

Integruota informatikos - 

rusų  kalbos pamoka 

Tema: Kur tu gyveni? (Где 

ты живешь?) 

Naudodamiesi  Online 

Sketch Up programėle 

sukurti 3D miesto modelį 

"Mano svajonių miestas". 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

1b klasė 

IT 

Tema: Duomenys ir 

informacija. 

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

Tema: Labirintas: 

kartojimas 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo 

platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

8b klasė - matematika 

Tema. Atvirkščiai 

proporcingi dydžiai 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

 

 Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft 

Teams platformoje 

Užduotys paskirtos 

Eduka klasės mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, 

EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose ir Eduka klasės 

– skaitmeninėje 

mokymosi erdvėje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft 

Teams platformoje 

 

 Darbus atsiųsti į Office365 

arba galite įkelti į Microsoft 

Teams platformą 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje ir 
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CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

Eduka klasės – 

skaitmeninėje mokymosi 

erdvėje 

6. 2a klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis turinys 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Programavimas 

komandoje 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 2 gr. 

Scratch programos aplinka. 

Scratch objektų valdymas. 

 

5a klasė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas. 

Mokiniai skiria 

klaviatūros lygius, 

nusako jų paskirtį. 

Mokosi formatuoti 

simbolius (tekstą), 

lygiuoti pastraipas, 

atitraukti pirmąją 

pastraipos eilutę. 

Nustatyti teksto kalbą ir 

naudotis rašybos 

tikrinimo priemones. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

2b klasė 

IT 

Tema: Skaitmeninis 

turinys 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Programavimas 

komandoje 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

8b klasės valandėlė 

Tema: „Suvokti, būti ir 

mokytis. Kaip gyventi 

karantino sąlygomis?“. 

Kaip praėjo pirmoji 

savaitė?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT, CODE.ORG 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Užduotys paskirtos 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT, CODE.ORG 

Bendravimas vyks 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Visa informacija bus 

teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft 

Teams platformoje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Formuojamasis vertinimas Darbus atsiųsti į 

Office365 arba galite 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 
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EDUKA.LT ir CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

įkelti į Microsoft Teams 

platformą 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

7. Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 1 gr. 

Scratch programos aplinka. 

Scratch objektų valdymas. 

 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 3 gr. 

S Scratch programos 

aplinka. Scratch objektų 

valdymas. 

 Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 4 gr. 

Scratch programos 

aplinka. Scratch objektų 

valdymas. 

 

 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 

Formuojamasis vertinimas Formuojamasis vertinimas  Formuojamasis 

vertinimas 
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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: 

Atlieku tyrimą 

Vaizdo medžiaga pateiktyje:  

„Sodiname svogūną“. 

 

Vaizdo įrašo demonstracija/ 

pristatymas. 

(pristato Julija Juknevičiūtė) 

Pasaulio pažinimas 

(integracija su matematika)  

TEMA: 

„Laikas eina“. 

„Kam žmonėms reikalingi 

laikrodžiai?“ 

Vad.pusl. 22-23. Pratybos. 

Pateiktis “Kokie būna 

laikrodžiai“. 

Lapas su užduotimis apie 

laiką. 

 

Mokausi pažinti laikrodį. 

 

Matematika 

TEMA: 

Kartojimas 

„Aš jau moku“, 

vadovėlio psl. 22-23. 

Darbas pratybose, psl. 10-11. 

Papildomos užduotys į 

sąsiuvinį (prisegtame 

aplanke) 

 

 

 

Mokausi pažinti laikrodį. 

 

STEAM. 

TEMA: 

„Tyrinėju vėją“.  

Vėjo greitis iš skirtingų 

krypčių. 

Vėjo malūnėlio gamyba. 

 

Instrukcijos priedai kaip 

pagaminti vėjo malūnėlį 

bus demonstruojami 

pateiktyje. 

Pateiktis patalpinta 

Messenger grupėje, 

informacija – Tamo 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

Užduotys Eduka 

skaitmeniniame vadovėlyje. 

*Papildoma užduotis. 

Aplankas su užduočių lapu 

„Pasitikrinu“. 

 

Stebėjimus rašyti į pateiktą 

lentelę. Priedas Nr. 1 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Messenger grupė, Tamo 

dienynas. 

Eduka, Tamo, bendra grupė 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje" sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

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. 

 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

"Sėkmės dienoraštyje" 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Eduka 

sistemoje. 

Užduočių lapo 

fotografavimas ir siuntimas. 
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Nufotografuoti svogūną ir 

atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

Nufotografuoti atliktą 

papildomą užd. ir atsiųsti el. 

paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

Nufotografuoti užduočių lapą 

ir atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

Nufotografuoti pagamintą 

malūnėlį ir atsiųsti el. 

paštu: 

vilmosviltesklase@gmail. 

com 

2.  Lietuvių kalba 

 TEMA: 

Kartojimas. „Ko išmokau“ 

Prisimenu visus dvibalsius 

bei su jais parašau 20 žodžių į 

sąsiuvinį, dvibalsius 

nuspalvinu. 

 

„Gaivus vanduo“ 

Vadovėlis 26-27 psl.. 

Skaitau ir pasakoju. 

Mokausi pilnais sakiniais  

atsakyti į klausimus. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Mokausi mintį reikšti raštu“. 

„Mokausi raštu užrašyti 

pilnus sakinius“. 

Vadovėlis pusl. 36-37 

Skaitau eilėraštį ir atsakau į 

klausimus. 

 

Įsidėmėtinos rašybos 

žodžiai.pateiktyje. Mokausi 

juos įsidėmėti ir užrašyti. 

 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Ką sužinojau apie 

pavasarį?“ 

Mokausi pasakoti tekstą. 

Raštu atsakau į klausimus. 

Pratybų pusl. 25. 

 

Užduotys Ema pratybose. 

 

*Papildomos užduotys 

prieduose, pateiktame faile. 

 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Užklasinis (namų) 

skaitymas“ 

Skaitau savarankiškai. 

*Papildoma užduotis. 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu. 

 

Mokytojos asmeninis vaizdo 

įrašas. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

 Ema pratybos, Tamo 

dienynas, bendra grupė. 

Eduka, Tamo, bendra grupė. 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje" sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

Filmuotą vaizdo įrašą  atsiųsti 

el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje" sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje" sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Mokytojos EMA pratybų 

vertinimas. 

Papildomų užd. 

Vertinimas. Užduotis 

reikalinga atsiųsti el. paštu. 

vilmosviltesklase@gmail. 

com 

Atsiskaitymui pageidaujama 

atsiųsti vaiko balso ar 

trumpą vaizdo įrašą su 

pasakojimu (pagal tam tikrą 

instrukciją). 

Užduočių lapo 

fotografavimas ir siuntimas. 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje" 

3.   Lietuvių kalba 

TEMA: 

Klausimas ką veikia ? 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Matematika 

TEMA: 

Fizinis ugdymas 

(integracija su 

matematika). 
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Kas vyksta gamtoje pavasarį. 

Mokausi įvardinti ir užrašyti 

žodžius, atsakančius į 

klausimą ką veikia ? 

Vadovėlio pusl 38 

Pratybos pusl. 22-24. 

 

*Papildoma užduotis 

lape.“Klausimas ką veikia ?“ 

„Kuo skiriasi gamta kovo ir 

balandžio mėnesiais?“. 

Klausimas ką veikia ? 

Į sąsiuvinį iš teksto išrenku  ir 

išrašau žodžius, atsakanęius į 

klausimą ką veikia? 

 

Mokausi skaityti ir pasakoti 

tekstą. Vadov. pusl 39 

 

Sudedame ir atimame 

skaičius iki 100. 

„Kaip sudėti arba atimti 

dešimtis?“ 

Vadov. pusl. 24-27 

Pratybos pusl. 12. 

 

*Papildoma užduotis 

užduočių lape „Linksmoji 

užduotis – skaičiuok 

nuspalvink“. 

TEMA: 

„Mankštinuosi linksmai – 

geometrinių figūrų mankšta“ 

 

Vaizdo pamoka. 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne 

 Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje" sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

Atliktą papildomą lapą su 

užduotimis  atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

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. 

 

 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje" sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

4.  Matematika  

TEMA: 

Žodinių uždavinių 

sprendimas. „Kaip sužinome, 

kada reikia pridėti“ 

susipažįstu su teorine 

medžiaga vadovėlyje.  Pusl. 

18-19. 

Užduotys pratybose pusl 8. 

 

Skaitmeninės EMA užduotys. 

 Fizinis ugdymas 

Integracija su anglų kalba 

TEMA: 

„Mankštinuosi ir skaičiuoju 

angliškai“ 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

Dailė ir technologijos 

(integracija su lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„Aš super herojus galiu 

padėti pasauliui“. 

Asmeninis mokytojos garso 

įrašas. 

Pateiktis su darbo eigos 

instrukcija. 

 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Ką išmokau“ 

Trumpas atsiskaitymas. 

EMA (skaitmeninėse) 

pratybose. 

*Papildoma užduotis. 

Aplankas su užduočių lapu. 
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Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, EMOJE.  

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne taip pat 

detali instrukcija mokytojos 

garso įraše. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, skaitmeninėse 

EMA pratybose 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje" sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Mokytojos vertinimas EMA 

pratybose. 

 

 Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

"Sėkmės dienoraštyje" 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

Atlikto darbo foto 

nuotrauką atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail. 

com 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas. 

Užduočių lapo 

fotografavimas. 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje". 

5. Lietuvių kalba 

 TEMA: 

Kokių būna knygų ? 

Kaip bibliotekoje susirasti 

knygą? 

Pasikartoju visas rašytines 

raides. 

Darbas pratybose. 19-21 psl.. 

. 

*Papildomos teksto suvokimo 

užduotys Edukoje.  

 

Matematika 

TEMA: 

 

Žodinių uždavinių 

sprendimas. „Kaip sužinome, 

kada reikia atimti“ susipažįstu 

su teorine medžiaga 

vadovėlyje.  Pusl. 20-21. 

Užduotys pratybose pusl 9. 

 

Skaitmeninės EMA užduotys. 

 Dailė ir technologijos 

(integracija su lietuvių 

kalba). 

 

„Aš super herojus galiu 

padėti pasauliui“. 

 

Asmeninis mokytojos garso 

įrašas. 

 

Pateiktis su darbo eigos 

instrukcija. 

 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, Edukoje. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, EMA skaitmeninės 

užduotys. 

 Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne taip pat 

detali instrukcija mokytojos 

garso įraše. 

 

Aptarimas su tėveliais.  Aptarimas su tėveliais.   Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 
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Vaiko asmeninis įsivertinimas 

"Sėkmės dienoraštyje" 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Mokytojos vertinimas 

Edukoje. 

 

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

"Sėkmės dienoraštyje" 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Mokytojos EMA užduočių 

vertinimas. 

 

"Sėkmės dienoraštyje" 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

Atlikto darbo foto 

nuotrauką atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail. 

com 

6. Neformalus ugdymas - 

Fizinis aktyvumas ir sveika 

gyvensena. 

TEMA: 

„Iš ko sudarytas maistas“. 

Vaizdo filmukas. 

 

Užduočių aplankas. 

 Neformalus ugdymas- 

Kūrybinės dirbtuvės. 

TEMA: 

„Pasitinku pavasarį“. 

Popierinio zuikučio gamyba. 

Instrukcija+ vaizdo filmukas. 

 Klasės valandėlė 

TEMA: 

Augu sveikas – sveikos 

mitybos pamokėlė. 

  

„Kaip maitintis sveikai ?“ 

Mokytojos asmeninis vaizdo 

įrašas. 

 

Užduočių lapas “Ką 

sužinojau?“ 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. paštu. 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. paštu. 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema- geltona, žalia, 

raudona. 

 Vertinimas. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas "Sėkmės 

dienoraštyje" sistema - 

geltona, žalia, raudona. 
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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. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
 

1. 

5b klasė -   

Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Tema: Magnetai ir jų savybės. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 156,157 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 2 kl. iš 157 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

22 psl. 

https://prezi.com/krz7ogs
bcio6/magnetai-ir-ju-

savybes/ 
https://www.vedlys.smm.
lt/1_4_klasiu_pamoku_vei

klu_aprasai/6.html 

 

 

 Tema: 

„Ir vis dėlto ji sukasi“ 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 198, 199 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 2, 3 kl. iš 195 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

26 psl. 

https://prezi.com/7-
c5mbvfpdwm/ir-vis-delto-ji-

sukasi/ 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu 

EMA pratybos 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

  Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu 

EMA pratybos 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

 

2 

 

5a klasė –  

Gamta ir žmogus 

 5a klasė –  

Gamta ir žmogus 

6b klasė –  

Gamta ir žmogus 

 

https://prezi.com/krz7ogsbcio6/magnetai-ir-ju-savybes/
https://prezi.com/krz7ogsbcio6/magnetai-ir-ju-savybes/
https://prezi.com/krz7ogsbcio6/magnetai-ir-ju-savybes/
https://www.vedlys.smm.lt/1_4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai/6.html
https://www.vedlys.smm.lt/1_4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai/6.html
https://www.vedlys.smm.lt/1_4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai/6.html
https://prezi.com/7-c5mbvfpdwm/ir-vis-delto-ji-sukasi/
https://prezi.com/7-c5mbvfpdwm/ir-vis-delto-ji-sukasi/
https://prezi.com/7-c5mbvfpdwm/ir-vis-delto-ji-sukasi/
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Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Tema: Magnetai ir jų savybės. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 156, 157 

psl. iš vadovėlio. 

2. Atsakyti į 2 kl. iš 157 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

22 psl. 

https://prezi.com/krz7ogsbcio
6/magnetai-ir-ju-savybes/ 

https://www.vedlys.smm.lt/1_
4_klasiu_pamoku_veiklu_apra

sai/6.html 

 Tema: Magnetų poliai. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti160, 161 psl. 

2. Atlikti užduotis iš 

pratybų 23 psl. 

Tema: 

„Ir vis dėlto ji sukasi“. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 198, 199 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 2, 3 kl. iš 195 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

26 psl. 

https://prezi.com/7-
c5mbvfpdwm/ir-vis-delto-ji-

sukasi/ 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos: 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

 

3 6b klasė –  

Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

6a klasė –  

Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

5b klasė –  

Gamta ir žmogus 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

8b klasė – 

 Chemija 

 Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Tema: Aplink saulę. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 194,195 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,2,4,5 kl. iš 195 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

25 psl. 

https://www.slideshare.net/jo
vitajokubaitiene/sauls-sistema 

Tema: Aplink saulę. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 194,195 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,2,4,5 kl. iš 195 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

25 psl. 

https://www.slideshare.net/jo
vitajokubaitiene/sauls-sistema 

Tema: Magnetų poliai. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti160, 161 psl. 

2. Atlikti užduotis iš 

pratybų 23 psl. 

. 

Tema: 

Oro tarša Lietuvoje. 

Parengti pristatymą(referatą) 

apie oro užterštumą 

Lietuvoje. 

 

 

https://prezi.com/krz7ogsbcio6/magnetai-ir-ju-savybes/
https://prezi.com/krz7ogsbcio6/magnetai-ir-ju-savybes/
https://www.vedlys.smm.lt/1_4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai/6.html
https://www.vedlys.smm.lt/1_4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai/6.html
https://www.vedlys.smm.lt/1_4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai/6.html
https://prezi.com/7-c5mbvfpdwm/ir-vis-delto-ji-sukasi/
https://prezi.com/7-c5mbvfpdwm/ir-vis-delto-ji-sukasi/
https://prezi.com/7-c5mbvfpdwm/ir-vis-delto-ji-sukasi/
https://www.slideshare.net/jovitajokubaitiene/sauls-sistema
https://www.slideshare.net/jovitajokubaitiene/sauls-sistema
https://www.slideshare.net/jovitajokubaitiene/sauls-sistema
https://www.slideshare.net/jovitajokubaitiene/sauls-sistema
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https://www.youtube.com/wa
tch?v=WY4xdNyGJYo 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=WY4xdNyGJYo 

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. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

4. 8a klasė –  

Chemija  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

8b klasė –  

Biologija  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

7a klasė 2 gr. - 

Biologija 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

8a klasė –  

Chemija  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Tema: Oro taršos faktai ir 

skaičiai 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 116,117 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 117 

psl. 

https://www.slideserve.com/li
lka/atmosferos-tar-a 

Tema. Mejozės ir mitozės 

palyginimas 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 117-119 psl. iš 

vadovėlio 

2. Palyginti du procesus 

(mitozę ir mejozę). 

https://prezi.com/o70xjwpxefl
y/mitoze/ 

http://www.mokslas.net/biolo
gija/biologijos-testas-mitoze/  

Tema: 

Skirtinga organizmų mityba 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 56, 57 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 57 

psl. 

https://prezi.com/fvijfq0xk
qp_/mitybos-rysiai-

ekosistemoje/ 

Tema: 

Oro tarša Lietuvoje. 

Parengti pristatymą(referatą) 

apie oro užterštumą 

Lietuvoje. 

 

 

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 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu mokymas 

8a klasė - Biologija Pamoka 

vyks asinchroniniu būdu 

7a klasė 1gr. -Biologija 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

7a klasė 2gr. - Biologija 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

 

Tema: Oro taršos faktai ir 

skaičiai 

Vadovėlis-  Chemija: 

Tema. Mejozės ir mitozės 

palyginimas 

Vadovėlis Biologija: 

Tema: 

Skirtinga organizmų mityba 

Vadovėlis Biologija: 

Tema: 

Gyvaėdžių mitybinės 

grandinės: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WY4xdNyGJYo
https://www.youtube.com/watch?v=WY4xdNyGJYo
https://www.youtube.com/watch?v=WY4xdNyGJYo
https://www.youtube.com/watch?v=WY4xdNyGJYo
https://www.slideserve.com/lilka/atmosferos-tar-a
https://www.slideserve.com/lilka/atmosferos-tar-a
https://prezi.com/o70xjwpxefly/mitoze/
https://prezi.com/o70xjwpxefly/mitoze/
http://www.mokslas.net/biologija/biologijos-testas-mitoze/
http://www.mokslas.net/biologija/biologijos-testas-mitoze/
https://prezi.com/fvijfq0xkqp_/mitybos-rysiai-ekosistemoje/
https://prezi.com/fvijfq0xkqp_/mitybos-rysiai-ekosistemoje/
https://prezi.com/fvijfq0xkqp_/mitybos-rysiai-ekosistemoje/
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1. Skaityti 116,117 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 117 

psl. 

https://www.slideserve.com/li
lka/atmosferos-tar-a. 

1. Skaityti 117-119 psl. iš 

vadovėlio 

2. Palyginti du procesus 

(mitozę ir mejozę). 

https://prezi.com/o70xjwpxefl
y/mitoze/ 

http://www.mokslas.net/biolo
gija/biologijos-testas-mitoze/  

1. Skaityti 56, 57 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 57 

psl. 

https://prezi.com/fvijfq0xk
qp_/mitybos-rysiai-
ekosistemoje/ 

1. Skaityti 58, 59 psl.  

2. Atsakyti į 1, 2 ,3 

klausimus. 

https://prezi.com/axqso4ugy
szx/mitybos-rysiai-

ekosistmoje/ 

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. 

 

 

 

6. Neformalus švietimas 

„STEAM laboratorija“ 

Pavasaris su paukščiais 

 

Neformalus švietimas 

„STEAM laboratorija“ 

Pavasaris su paukščiais 

 

 7 klasė 1gr - Biologija 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Klasės 

valandėlė. 

Sinchroniniu 

būdu 

Paukščių iš popieriaus 

karpymas ir spalvinimas 

http://amatukai.lt/zyma/vaiku
-darbeliai-pauksciai/ 

Paukščių iš popieriaus 

karpymas ir spalvinimas 

http://amatukai.lt/zyma/vaiku
-darbeliai-pauksciai/ 

 Tema: 

Gyvaėdžių mitybinės 

grandinės: 

1. Skaityti 58, 59 psl.  

2. Atsakyti į 1, 2 ,3 

klausimus. 

https://prezi.com/axqso4ugy
szx/mitybos-rysiai-

ekosistmoje/ 

Olweus 

Klasės 

valandėlė. 

Kibernetinės 

patyčios. 

 

   Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

 

 

  

https://www.slideserve.com/lilka/atmosferos-tar-a
https://www.slideserve.com/lilka/atmosferos-tar-a
https://prezi.com/o70xjwpxefly/mitoze/
https://prezi.com/o70xjwpxefly/mitoze/
http://www.mokslas.net/biologija/biologijos-testas-mitoze/
http://www.mokslas.net/biologija/biologijos-testas-mitoze/
https://prezi.com/fvijfq0xkqp_/mitybos-rysiai-ekosistemoje/
https://prezi.com/fvijfq0xkqp_/mitybos-rysiai-ekosistemoje/
https://prezi.com/fvijfq0xkqp_/mitybos-rysiai-ekosistemoje/
https://prezi.com/axqso4ugyszx/mitybos-rysiai-ekosistmoje/
https://prezi.com/axqso4ugyszx/mitybos-rysiai-ekosistmoje/
https://prezi.com/axqso4ugyszx/mitybos-rysiai-ekosistmoje/
http://amatukai.lt/zyma/vaiku-darbeliai-pauksciai/
http://amatukai.lt/zyma/vaiku-darbeliai-pauksciai/
http://amatukai.lt/zyma/vaiku-darbeliai-pauksciai/
http://amatukai.lt/zyma/vaiku-darbeliai-pauksciai/
https://prezi.com/axqso4ugyszx/mitybos-rysiai-ekosistmoje/
https://prezi.com/axqso4ugyszx/mitybos-rysiai-ekosistmoje/
https://prezi.com/axqso4ugyszx/mitybos-rysiai-ekosistmoje/
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       Mokytojas: Violeta  Visockienė 
       Dalykas: lietuvių kalba 

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

pagalba. 

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

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

temą. 

 

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

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

5 b klasė - kalba 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

   Tema:  

Ką reiškia būti 

nereikalingu? 

Skaityti psl. 71 – 74 

Atlikti  užduotis psl. 72 – B-

1, 3, 4 

Tema: 5. Bendriniai ir 

tikriniai daiktavardžiai 

Perskaityti psl. 44-47 

Atlikti psl.47 po pasakos 

esančias 1,2,3 užduotis. 

 

   Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

2. 5b klasė - literatūra 

Pamoka vyks 

asinchroniniu 

būdu 

5 b klasė- literatūra 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

 5b klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

8b klasė - kalba 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Tema: 1-3 Tampu pasakos 

veikėju. 

A. Liobytė  

„Devyniabrolė“. 

Skaityti psl. 38-41 

Atlikti psl.41 – 1, 3 

užduotis 

Tema: 4.Daiktavardžio 

reikšmė. 

Perskaityti psl. 42- 43 

Atlikti psl. 43 po  

pasakos ištrauka 1,2  

užd.. 

 

 Tema: 1-3 Tampu pasakos 

veikėju. 

A. Liobytė  „Devyniabrolė“ 

Skaityti psl. 42- 44 

Atsakyti į psl. 42 – 3, 5,6 

klausimus 

 

Tema: 

Aplinkybių rūšys, raiška, 

vartojimas. Vietos ir laiko 

aplinkybės 

Perskaityti psl. 43 – 45 

Atlikti psl. 44 – 59 prat. 
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Kaupiamasis vertinimas Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

 Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

3. 5 b klasė - kalba 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

8a klasė - literatūra 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

  8a klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Tema:  

Morfologijos skyriai. 

Kalbos dalių sistema 

Perskaityti psl. 38-40. 

Atlikti psl. 40- 2,42psl. -

1,3 

Tema: 

Kas įveikti sunkumus? 

V. Juknaitė „ Tariamas iš 

tamsos“ Autoriaus tikslai 

1. Skaityti psl. 67-70 

1. Atlikti psl. 67-1, 

psl.69 – A-3 užduotis 

  Tema:  

Aplinkybių rūšys, raiška, 

vartojimas. Vietos ir laiko 

aplinkybės 

Perskaityti psl. 43 – 45 

Atlikti psl. 44 – 59 prat. 

 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Kaupiamasis vertinimas   Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

4. 8b klasė – literatūra 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

8a klasė – kalba 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

 8b klasė -  literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Tema: 3 skyrius. Ką 

reiškia būti kitokiam? 

V. Juknaitė  „Tariamas iš 

tamsos“. Pokalbių knyga 

Skaityti psl. 61-64, 

Atlikti užduotis psl. 62- 

2,3. Psl.64. A – 1, 4 užd. 

Tema: Antrininkės 

sakinio dalys. 

Papildinys, jo raiška 

sakiniuose 

Perskaityti psl. 38-39 

Atlikti psl. 37 -  prat. 49 

(1, 2, 3) užd. Prat. 52 

(išrašyti papildinius, kuo 

išreikšti) 

 Tema: 

Ką reiškia būti 

nereikalingu? 

Skaityti psl. 71 – 74 

Atlikti užduotis psl. 72 – B-

1, 3, 4 

 

 

Kaupiamasis vertinimas. Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į 

Tamo dienyną. 

 Kaupiamasis vertinimas.  

5.  8b klasė - literatūra  

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 
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 Tema: Kas padeda 

įveikti sunkumus? 

V. Juknaitė „Tariamas iš 

tamsos“. Autoriaus 

tikslai 

Skaityti psl. 67-70 

Atlikti psl. 67-1, psl. 69 

– A-3 užduotis 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - literatūra  

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu  

8b klasė - kalba 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

   

Tema: 3 skyrius. Ką 

reiškia būti kitokiam? 

V. Juknaitė  „Tariamas iš 

tamsos“ Pokalbių knyga 

Skaityti psl. 61-64,  

Atlikti užduotis psl. 62- 

2,3. Psl.64. A – 1, 4 užd. 

Tema: Antrininkės 

sakinio dalys. 

Papildinys, jo raiška 

sakiniuose 

Perskaityti psl. 38-39 

Atlikti psl. 37 -  prat. 49 

(1, 2, 3) užd., prat. 52 

(išrašyti papildinius, kuo 

išreikšti ) 

   

Kaupiamasis vertinimas. Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į 

Tamo dienyną. 

   

7.    Konsultacija -  pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

 

   Tema : Raštingumo 

pratybos 

Užduotys atliekamos 

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

 

   Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 
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