
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d.- gegužės 15 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 

Mokytojas: A. Macežinskienė 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 

Mokytojas: Ina Andrulienė 

Mokytojas: Inga Levinskienė 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
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Mokytojas: Jolita Miškinienė 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 

Mokytojas: Rima Marozienė 

Mokytojas: Tomas Asakavičius 

Mokytojas: Vilma Plutienė 

Mokytojas: Vilmantė Rimkevičienė 

Mokytojas: Vilma Viltė Šivickienė 

Mokytojas: Violeta  Visockienė 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d.- gegužės 15 d. ) 

Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 
Dalykas: Šokis 

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 
  5 a klasė 

TEMA: Čia čia 

žingsnelis 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

išmoks Čia čia čia 

žingsnelio techniką. 

   

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
   

 Vertinimas: Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

2020 05 12 

   

2.        1d klasė  

TEMA: 

 Valsas ratu. 

5b klasė 

TEMA:  

Čia čia žingsnelis 

3a klasė 

TEMA:  

Čia čia žingsnelis 

4a klasė 

TEMA: 

 Čia čia žingsnelis 
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Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

mokysis šokti valsą 

ratu. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

išmoks Čia čia čia 

žingsnelio techniką. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

išmoks Čia čia čia 

žingsnelio techniką. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus ir išmoks Čia 

čia čia žingsnelio 

techniką. 
 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

2020 05 12 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

2020 05 13 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

 2020 05 14 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

atsakymai į klausimus. 

2020 05 15 
3.  1a klasė 

TEMA: Valsas ratu. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

mokinsis šokti valsą 

ratu. 

2b klasė 

TEMA: Valsas ratu. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

mokinsis šokti valsą 

ratu. 

6b klasė 

TEMA: Atrask šokių 

stilių. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie šokių stilius. 

4b klasė 

TEMA: 

 Čia čia žingsnelis 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus ir išmoks Čia 

čia čia žingsnelio 

techniką. 
 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

 2020 05 12 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

 2020 05 13 

Vertinimas. Darbo 

pateikimas laiku ir 

užduoties išpildymas. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

 2020 05 15 
4.  1b klasė 

TEMA: Valsas ratu. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

2a klasė 

TEMA: Valsas ratu. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

3a klasė 

TEMA: Čia čia 

žingsnelis 

1c klasė 

TEMA: 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 
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Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

mokinsis šokti valsą 

ratu. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

mokinsis šokti valsą 

ratu. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

išmoks Čia čia čia 

žingsnelio techniką. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus ir atsakys į 

pateiktus klausimus. 

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

 2020 05 12 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

 2020 05 13 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

 2020 05 14 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

 2020 05 15 
5.   PUG  

Youtube šokio su 

muzika nuorodos 

pateikimas 

6a klasė 

TEMA: 

Atrask šokių stilių. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie šokių stilius. 

 

 

 
 Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 

  Aptarimas su tėveliais. Vertinimas. Darbo 

pateikimas laiku ir 

užduoties išpildymas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės  15 d.) 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 
Dalykas: fizika 

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.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4.   7a (1)klasė 

Tema ,,Šviesos spektras“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

 8 a klasė 

Tema ,,Archimedo 

dėsnis“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office 365 
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  Testinė užduotis 

,,Spektrass“ 

Office 365 

Kontrolinio testo 

įvertinimas 

 Uždavinių sprendimas 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

5.   8a klasė 

Tema ,,Archimedo jėga“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

 

 8 b klasė 

Tema ,,Archimedo 

dėsnis“.    

Savarankiškas darbas 

Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office365 

  Testas ,,Archimedo jėga“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

 Uždavinių sprendimas 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

6.   7a(2) klasė 

Tema ,,Šviesos spektras“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

13.00 val. 

  

  Office365   

  Tęstinė užduotis 

,,Spektras“ 

Office365 

Kontrolinio testo 

įvertinimas 

  

7.   8b klasė  

Tema ,,Archimedo jėga“ 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 
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Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

  Office365   

  Testas ,,Archimedo jėga“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 
Klasė: priešmokyklinio ugdymo grupė 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Žaidimas ,,Jurgeli 

meistreli“ vaizdo 

medžiagos nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Lietuvių liaudies 

žaidimas pasirinktinai, 

vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Klausoma sekamos 

pasakos ,,Mylėsiu tave, 

kad ir kas nutiktų“ 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Žaidimų rūšys ir jų 

atpažinimas nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Paklausyti sekamos 

pasakos nuorodos 

patalpintos Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Užduotys pateikiamos  

„Opa-pa“  pratybose  

Užduotys pateikiamos  

„Opa-pa“  pratybose  

Užduotys pateikiamos 

pratybose  

Užduotys pateikiamos 

pratybose  

Pateikta matematinė 

užduotis Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Grįžtamasis ryšys 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

2. Klausimai apie 

žaidimus, nuoroda 

patalpinta Facebook 

Lietuvių liaudies 

pasaka ,,Aguonelė“ 

tekstas patalpintas 

Sugalvoti ir suvaidinti 

situaciją . 

Linksma mankšta su 

marsiečiais vaizdinė 

medžiaga 

Pažaisti patinkantį 

žaidimą.  
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socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje  

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje  

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje . 

Skaitymas 

skiemenimis, užduotis 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Lietuvių ir matematinė 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Skaičių pažinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Visų raidžiu kartojimas 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

3. „Skaičių žaidimo“ 

aprašas 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Kūrybinė užduotis 

pasitelkiant į pagalbą 

vaizdo medžiagą kurios 

nuoroda patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Linksma makšta su 

marsiečiais nuoroda 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Kūrybinė užduotis, 

pasitelkiant į pagalbą 

vaidzo medžiagą 

nupiešti sportuojantį 

žmogų 

 

 Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – 15 d.) 

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

1. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą, kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 

 

 

 

7a klasė 

Tema: Writing a for-

and-against essay. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2a klasė  

Tema: Revising the 

vocabulary and grammar: 

he/she/ it has got/ hasn‘t 

got. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

5a/b klasės 

Tema: Getting ready for 

the test. Self-check 

activities. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

2b klasė 

Tema: Fluency time: 

reading and listening 

activities. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

6a/b klasės 

Tema: Test. Revising 

grammar and vocabulary of 

module 6. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.  

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Vertinama pagal 

pateiktus kriterijus 

pažymiu 

Kaupiamasis vertinimas Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 

Kaupiamasis vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

2. 

 

 

4a klasė 

Tema:  

Revising tenses in 

English. 

2b klasė 

 Tema: Unit 10. A new 

friend. Revising new 

vocabulary and grammar: 

8b klasė 

Tema: Writing: a letter to 

the editor. 

2a klasė 

Tema: Fluency time: 

reading and listening 

activities. 

5a/b klasės 

Tema: Test. Revising 

grammar and vocabulary of 

module 6. 
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Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

he/she/ it has got/ hasn‘t 

got. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 

 

Vaizdo pamoka ZOOM. Vaizdo pamoka Office 365 

TEAMS. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.  ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir įsivertinimas  

 

Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę 

pažymiu. 

3. 

 

 

 

8b klasė 

Tema: revising 

grammar: degrees of 

adjectives. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3a klasė 

Tema: plural of nouns 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

4a klasė 

Tema: Unit 14. Places in 

the city. Introducing new 

vocabulary. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

3b klasė 

Tema: Grammar: plural of 

nouns. Grammar check. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir  express 

digibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje, 

vertinimas kaupiamasis. 

vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Kaupiamasis vertinimas   

4. 

 

 

6a/b klasės 

Tema: Revising 

grammar and 

vocabulary 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3b klasė 

Tema: plural of nouns. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

4b klasė 

Tema: Unit 14. Places in 

the city. Introducing new 

vocabulary. 

 

Vaizdo pamoka ZOOM 

3b klasė 

Tema: Grammar: plural of 

nouns. Grammar check. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 
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Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas  

Kaupiamasis vertinimas  

5. 

 

 

5a/b klasės 

Tema: Writing: 

descriptive assey. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 7a klasė 

Tema: Getting ready for 

the test. Self-check 

activities. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

4b klasė 

Tema: Writing: My city 

Kaunas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

7a klasė 

Tema: Test. Revising  

grammar and vocabulary of  

module 6. 

Vaizdo pamoka Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Vertinama pagal 

pateiktus kriterijus 

pažymiu. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

vertinimas pagal mokytojos 

pateiktą lentelę. 

vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę 

pažymiu. 

6.  6a/b klasės 

Tema: Revising grammar 

and vocabulary of module 

6. 

Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 8b klasė 

Tema: Getting ready for the 

test. Self-check, 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

5a klasės valandėlė 

Tema:  

Užsiėmimas vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 Kaupiamasis vertinimas  Kaupiamasis vertinimas  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 – 15 d. d.) 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 
Dalykas: lietuvių kalba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  6a klasė  

LITERATŪRA 

Tema – Šatrijos 

Raganos gyvenimas ir 

kūryba. Mokymasis 

kurti gyvenimo 

aprašymą. 

 Psl. vadovėlyje 86-91; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Šatrijos 

Ragana. „Irkos 

tragedija“; 

Psl. vadovėlyje 92-95; 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip susitaikyti 

su tuo, ko nepakeisi? 

„Smarkuolė Gilė 

Hopkins“ 

 Psl. vadovėlyje 100-

103; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Koks draugas 

yra patikimas? 

„Kaip mes 

išgarsėjome“ II dalis 

Kūrinio ištraukos 

teksto suvokimas, 

analizė. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Draugą pažinsi 

nelaimėje; 

„Žydrieji jungos“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

2.  7a klasė  

LITERATŪRA 

Tema – Mintys apie 

keliones. 

Psl. vadovėlyje 70-71 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Irkos 

tragedija“ teksto 

suvokimas, analizė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

 LITERATŪRA 

Tema – B. Brazdžionio 

asmenybė. 

Psl. vadovėlyje 78-80 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – J. Meko 

asmenybė ir 

 „Laiškai iš niekur“. 

Psl. vadovėlyje 81-87. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip 

prisijaukinti svetimus 

žmones? 

„Poliana“ 

Psl. vadovėlyje 

 104-107; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Testo užduočių 

aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje.  

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

3.  7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Per pasaulį 

keliauja žmogus“ 

B.Brazdžionis. 

Psl. vadovėlyje 74-76; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip susitaikyti 

su tuo, ko nepakeisi? 

„Smarkuolė Gilė 

Hopkins“ 

 Psl. vadovėlyje 100-

103; 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Teksto analizė, 

suvokimas, užduočių 

apibendrinimas. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – J. Meko 

asmenybė ir 

 „Laiškai iš niekur“. 

Psl. vadovėlyje 81-87. 
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vadovėlis + sąsiuvinis. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus  teikiama  

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje. 

 

 

 

 

4.   - 5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Ką padeda 

atrasti išbandymai? 

„Kaip mes 

išgarsėjome“ I dalis 

Kūrinio ištraukos 

analizė; 

Psl. vadovėlyje 96-103; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Koks draugas 

yra patikimas? 

„Kaip mes 

išgarsėjome“ II dalis 

Kūrinio ištraukos 

savarankiškas 

skaitymas. 

Psl. vadovėlyje 104-

110; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

- 7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema –  Kelionių 

literatūros 

apibendrinimas -Testas. 

Testavimas vyks  

Teams aplinkoje. 

  Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

 Užduočių aptarimas, 

naujos temos 

aiškinimas, 

Užduočių aptarimas, 

konsultavimas, 

 Testas vertinamas 

pažymiu. 
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konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

kaupiamasis vertinimas  

vyks  vaizdo pamokoje. 

5.  6b klasė 

 LITERATŪRA 

Tema – Šatrijos 

Ragana. „Irkos 

tragedija“; 

Psl. vadovėlyje 92-95; 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Per pasaulį 

keliauja žmogus“ 

B. Brazdžionis. 

Psl. vadovėlyje 74-76; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema –„Smarkuolė 

Gilė Hopkins teksto 

suvokimas, analizė. 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė  

LITERATŪRA 

Tema – Kaip 

prisijaukinti svetimus 

žmones?„Poliana“ 

Psl. vadovėlyje 

 104-107; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Draugą pažinsi 

nelaimėje; 

„Žydrieji jungos“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje vertinimas 

kaupiamasis. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

6.  7a klasė  

LITERATŪRA 

Tema – Mintys apie 

keliones. 

Psl. vadovėlyje 70-71 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

7a klasė 

 LITERATŪRA 

Tema – B. Brazdžionio 

asmenybė. 

Psl. vadovėlyje 78-80 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

Tema – „Ačiū, 

Mokytojau...“ 

6a  klasė 

LITERATŪRA 

Tema –„Smarkuolė 

Gilė Hopkins teksto 

suvokimas, analizė. 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 
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 Testo užduočių 

aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 - 15 d. d.) 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2b 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba 

Tema: „Ką mokausi 

apie kalbą?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje 

Matematika 

Tema:  „Matematika 

kelyje“. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 
 

Matematika 

Tema: „Matematika 

ūkininko kelyje“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

 Lietuvių kalba 

Tema: „Kada, kaip ir 

kam rašome skelbimą 

ar kvietimą?“ 

Integruota pamoka 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

PADLET.  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klasė, 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 mokausi 

apie kalbą?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

 STE(A)M 

laboratorija 

Tema: 

„Konstravimas֧“. 

Matematika 

Tema: „Prie vandens 

telkinių“ 

 Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Matematika 

Tema: „Žvejyboje!“ 
Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 
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mokymosi aplinkoje. 

(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. 

 Nufotografuoti atliktą 

darbą ir atsiųsti į el. 

paštą. 

   Vertinimas TAMO. 

 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: „Kieno kūnas 

žvynuotas?“ 

 Integruota pamoka 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

EMA.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.  

   Dailė ir technologijos 

Tema:  

„Konstravimas“    

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. 

Užduočių taisymas 

EMA.lt  skaitmeninėje 

erdvėje, vertinimas 

TAMO. 

   Užduoties nuotraukas  

talpinamos PADLET 

platformoje, kuriama 

darbų paroda. 

Vertinimas TAMO. 

4.  Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas 
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 Tema: „Testas“ .  

Integruota pamoka 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

„Ką mokausi apie 

kalbą?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Tema: „Kokie žodžiai 

reiškia daikto 

pavadinimą, kurie – 

požymį, o kurie - 

veiksmą?“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Tema: „Kokie žodžiai 

reiškia daikto 

pavadinimą, kurie – 

požymį, o kurie - 

veiksmą?“  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 
 

Tema „Kuriu ir 

įveikiu kliūčių 

ruožą!“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.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. 

Nufotografuoti atliktą 

darbą ir atsiųsti į el. 

paštą. 

   Vertinimas TAMO. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Nufotografuoti atliktą 

darbą ir atsiųsti į el. 

paštą. 

   Vertinimas TAMO. 

Filmuotą arba 

fotografuotą kliūčių 

ruožą atsiųsti į el paštą. 

Vertinimas TAMO. 

5.  Fizinis ugdymas 

Tema: „Kuriu ir 

įveikiu kliūčių 

ruožą1!“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu.  

Lietuvių kalba 

Tema: : „Kokie 

žodžiai reiškia daikto 

pavadinimą, kurie – 

požymį, o kurie - 

veiksmą?“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

Pasaulio pažinimas 

Tema: „Kas be rankų 

namus pasistato?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

EMA.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Konsultacinė pamoka 

Vyks vaizdo pamoka 
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mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

 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 

 Kliūčių ruožo 

nuotraukos arba 

filmuotos medžiagos 

atsiuntimas į el. paštą. 

Užduočių taisymas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje, vertinimas 

TAMO.. 

Užduočių taisymas 

EMA.lt  skaitmeninėje 

erdvėje, vertinimas 

TAMO. 

 

6. Dailė ir technologijos 

Tema:  

„Konstravimas“    

Pridedamas failas su 

užduočių lapu  ir 

nuoroda internete 

 Būrelis „Smalsučiai“ 

Tema: „ EMA 

matematikos 

užduotys“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 Klasės vadovo 

programa 
Tema: Integruota 

lietuvių kalbos ir 

klasės valandėlės 

pamoka 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA elektroninėje 

aplinkoje. 

  

Užduoties nuotraukas  

atsiųsti per TAMO.LT 

dienyną, el. paštą. 

Vertinimas TAMO. 

 Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

SAFARYJE. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: DAIVA JAKUČIONIENĖ 
Dalykas: istorija 

4. Nurodykite, kaip pateiksite mokiniams naują mokomąją medžiagą, kokiais šaltiniais jie galės naudotis, remtis, kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.  5b klasė 

Tema: Lietuvos partizanai. 

Jų vadai. 

Tremtis – lietuvių tautos 

genocidas 

Vadovėlyje P.142-145, 

pratybų sąsiuvinyje P.17-2, 

3, 4 ir P.18-1,3,4 

Teams vaizdo pamoka  

8a klasė 

Tema: Atsiskaitomasis darbas 

,,Lietuvos valstybė ir 

visuomenė XVa.“ 

7a klasė II gr. 

Tema: Romos imperija 

 ir  jos ypatumai. 

Kasdienis romėnų 

gyvenimas 

Užduotys vadovėlyje 

P.196-199 

Teams  vaizdo pamoka 

7a klasė I gr. 

Tema:  
Romos imperija 

 ir jos ypatumai. 

Kasdienis romėnų 

gyvenimas 

Užduotys vadovėlyje  

P.196-199 

Teams  vaizdo pamoka 

  Užduotys vadovėlyje 

P.142-145 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.17-5 užd.   

Vaizdo informacijai 

,,Partizaninis karas“ 

nuoroda 

https://istorijatau.lt/rubrik
os/vaizdo-irasai/223-

idomioji-lietuvos-istorija-

Užduotys ir jų sprendimas 

Teams platformoje 

Užduotys vadovėlyje 

P. 196-199 

Vaizdo informacijai 

,,Senovės romėnų  

gyvenimas ir buitis“ 

nuoroda 

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

OI&list=PLUslu29cv8x0YI_S

Užduotys vadovėlyje 

P. 196-199 

Vaizdo informacijai 

,,Senovės romėnų  

gyvenimas ir buitis“ 

nuoroda 

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

OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SH

https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
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valstybe/1240-partizaninis-
karas-1944-1953 

HJmJuKEaCImS-
ra1i&index=11&t=287s 

JmJuKEaCImS-
ra1i&index=11&t=287s 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje. 

Vertinimas pažymiu, jis 

įrašomas TAMO 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

2.  5a klasė 

Tema: Lietuvos partizanai. 

Jų vadai. 

Tremtis – lietuvių tautos 

genocidas 

Vadovėlyje P.142-145, 

pratybų sąsiuvinyje P.17-2, 

3, 4 ir P.18-1,3,4 

Teams vaizdo pamoka  

6a klasė 

Tema: Sovietų režimas ir jo 

padariniai  

Vadovėlyje P.158-159, 

pratybų sąsiuvinyje P.17-1, 2, 

3 užd. 

5a klasė 

Tema: Kasdienio žmonių 

gyvenimo okupuotoje 

Lietuvoje epizodai. 

Vadovėlyje P.146-147 ir 

P.154-155, 

 pratybų sąsiuvinyje  

P.19-1, 2,4  užduotys  

Teams vaizdo pamoka  

 

 Užduotys vadovėlyje 

P.142-145 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.17-5  

Vaizdo informacijai 

,,Partizaninis karas“ 

nuoroda 

https://istorijatau.lt/rubrik
os/vaizdo-irasai/223-

idomioji-lietuvos-istorija-
valstybe/1240-partizaninis-

karas-1944-1953 

Užduotys vadovėlyje P.158-

159 ir  pratybų sąsiuvinyje 

P.17-1, 2, 3 

Užduotys vadovėlyje 

P. 146-147  ir P.154-155, 

  pratybų sąsiuvinyje P.19- 

1, 2, 4,  užd. 

 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje 

Atliktos pratybų užduotys 

atsiunčiamos TAMO, 

vertinamos pažymiu 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje.  

 

3.  7a klasė II gr. 

Tema: Romos kariuomenė. 

Karai su Kartagina. 

Respublikos silpnėjimas. 

Pilietiniai karai. 
Vadovėlyje P.184-187 

8b klasė 

Tema: Atsiskaitomasis darbas 

,,Lietuvos valstybė ir 

visuomenė Xva.“ 

 

6a klasė 

Tema: Mokslas ir kultūra 

pokario Europoje. 

Reikšmingiausi XX a. – 

XXI a. mokslo ir technikos 

laimėjimai ir jų poveikis 

5b klasė  

Tema: Kasdienio žmonių 

gyvenimo okupuotoje 

Lietuvoje epizodai. 

Vadovėlyje P.146-147 ir 

P.154-155,  

https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1240-partizaninis-karas-1944-1953
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Teams vaizdo pamoka  kasdieniam žmonių 

gyvenimui. 

Vadovėlyje P.160-161 ir 

P.164-165, pratybų 

sąsiuvinyje  

P.18-2 ir 3  užd. P. 19-1, 2, 

4 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

pratybų sąsiuvinyje  

P.19-1, 2,4  užduotys  

Teams vaizdo pamoka  

 Užduotys vadovėlyje 

P.184-187 

Užduotys ir jų sprendimas 

Teams platformoje 

Užduotys vadovėlyje 

P.160-161 ir 164-165 ir 

pratybų sąsiuvinyje P.18-2 

ir 3 užd.P.20-1, 2,4 užd.  

Užduotys vadovėlyje 

P. 146-147  ir P.154-155, 

 pratybų sąsiuvinyje  

P.19- 1, 2, 4, užd. 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Vertinimas pažymiu, jis 

įrašomas TAMO 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Savarankiškas įsivertinimas 

Teams pamokoje  

4. 

 

 

 

 7a klasė I gr. 

Tema: Romos kariuomenė. 

Karai su Kartagina. 

Respublikos silpnėjimas. 

Pilietiniai karai. 
Vadovėlyje P.184-187 

Teams vaizdo pamoka 

 6b klasė 

Tema: Mokslas ir kultūra 

pokario Europoje. 

Reikšmingiausi XX a. – 

XXI a. mokslo ir technikos 

laimėjimai ir jų poveikis 

kasdieniam žmonių 

gyvenimui. 

Vadovėlyje P.160-161 ir 

P.164-165, pratybų 

sąsiuvinyje  

P.18-2 ir 3  užd. P. 19-1, 2, 

4 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

8a klasė  

Tema: Liublino unija. 

Vadovėlyje P.222-224, 

pratybų sąsiuvinyje 

P.35-36  1, 2, 3,4, 6 užd.  

 Užduotys vadovėlyje 

P.184-187 

 Užduotys vadovėlyje 

P.160-161 ir 164-165 ir 

pratybų sąsiuvinyje P.18-2 

ir 3 užd.P.20-1, 2,4 užd 

Užduotys vadovėlyje 

P. 222-224 ir pratybų 

sąsiuvinyje P. 35-36- 

1,2,3,,4,6 užd. 

Vaizdo informacijai 

,,Liublino unija ir pirmieji 
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renkami valdovai 

Respublikos soste“ 

https://istorijatau.lt/rubriko
s/vaizdo-irasai/223-idomioji-

lietuvos-istorija-
valstybe/1251-liublino-unija-
ir-pirmieji-renkami-valdovai-

respublikos-soste-1569-
1586 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

5.  6 b klasė 

Tema: Sovietų režimas ir jo 

padariniai  

Vadovėlyje P.158-159, 

pratybų sąsiuvinyje P.17-1, 

2, 3 užd.  

  8b klasė  

Tema: Liublino unija. 

Vadovėlyje P.222-224, 

pratybų sąsiuvinyje 

P.35-36  1, 2, 3,4, 6 užd 

 Užduotys vadovėlyje 

P.158-159 ir  pratybų 

sąsiuvinyje P.17-1, 2, 3 

  Užduotys vadovėlyje 

P. 222-224 ir pratybų 

sąsiuvinyje P. 35-36- 

1,2,3,,4,6 užd. 

Vaizdo informacijai 

,,Liublino unija ir pirmieji 

renkami valdovai 

Respublikos soste“ 

https://istorijatau.lt/rubriko
s/vaizdo-irasai/223-idomioji-

lietuvos-istorija-
valstybe/1251-liublino-unija-
ir-pirmieji-renkami-valdovai-

respublikos-soste-1569-
1586 

https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1251-liublino-unija-ir-pirmieji-renkami-valdovai-respublikos-soste-1569-1586
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 Atliktos pratybų užduotys 

atsiunčiamos TAMO, 

vertinamos pažymiu 

  Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

6.     5b  klasė 

  Klasės valandėlė. 

Dalyvauja mokyklos 

psichologė.  

Teams vaizdo pamoka 

    Pokalbis Teams vaizdo 

pamokoje  

    Nėra  

7.    Neformalusis švietimas 

„Gimtojo krašto pažinimo“ 

būrelio veikla 

 

   Vaizdo informacijai 

YouTube nuoroda  

,,Stop juosta  maršrutas  

Nr. 12- 

 Žaliakalnis“ 

https://www.youtube.com
/watch?v=GxMRzpeTqHQ&
fbclid=IwAR0yuJtSJDRtjVki
Ggl1Skakj2_xhC9ARbgYXpp

PGswBFOKJ_ilL-
uXzXug&app=desktop 

 

   Nėra  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GxMRzpeTqHQ&fbclid=IwAR0yuJtSJDRtjVkiGgl1Skakj2_xhC9ARbgYXppPGswBFOKJ_ilL-uXzXug&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GxMRzpeTqHQ&fbclid=IwAR0yuJtSJDRtjVkiGgl1Skakj2_xhC9ARbgYXppPGswBFOKJ_ilL-uXzXug&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GxMRzpeTqHQ&fbclid=IwAR0yuJtSJDRtjVkiGgl1Skakj2_xhC9ARbgYXppPGswBFOKJ_ilL-uXzXug&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GxMRzpeTqHQ&fbclid=IwAR0yuJtSJDRtjVkiGgl1Skakj2_xhC9ARbgYXppPGswBFOKJ_ilL-uXzXug&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GxMRzpeTqHQ&fbclid=IwAR0yuJtSJDRtjVkiGgl1Skakj2_xhC9ARbgYXppPGswBFOKJ_ilL-uXzXug&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GxMRzpeTqHQ&fbclid=IwAR0yuJtSJDRtjVkiGgl1Skakj2_xhC9ARbgYXppPGswBFOKJ_ilL-uXzXug&app=desktop
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 
Klasė: vokiečių kalba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.       

     

     

2.     7 klasė 

Tema : Was isst du 

gern? 
Užduotys pateikiamos 

Tamo ,   

Konsultacija per 

Microsoft Office 365 

    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

Kartojimas/ 

Pasiruošimas 

kontroliniam darbui 
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     Vertinimas kartą per 

sav., ištaisius atsiųstus 

namų darbus   

3.     7 klasė 

Kontrolinis darbas 
Užduotys pateikiamos  

Tamo, konsultacija-  

per Microsoft Office 

365 

    Kontrolinis darbas 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

 

    Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu arba TAMO 

vertinimas vyks kartą 

per sav. 

4.      

     

     

5.     6 klasė 

Lektion 6  

Kartojimas 

užduotys  

pateikiamos per  Tamo,  

konsultacija -Microsoft 

Office 365 

    Pasiruošimas 

kontroliniam darbui. 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams 
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    Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 

6.     6 klasė 

Lektion 6 

Kontrolinis darbas 

Užduotys pateikiamos 

per  Tamo, Microsoft 

Office 365 

    Kontrolinis darbas 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei el. paštu laiške 

tėvams 

    Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 13, 15 d. d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadien

is 

Penktadienis 

1.      8b klasė 

Bendra tema: Namų ruoša. 

Naudojantis išmokta leksika ir 

gramatika, skaityti tekstą ir atlikti 

užduotį. 

    Skaityti, versti tekstus „Сегодня 

суббота“ (vadovėlis, psl. 81 - pr. 

9b). 

    Kaupiamasis balas. Atlikti užduotį 

(ответить на вопрос: Как ты 

провел/a субботу?), nufotografuoti 

ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

2.     7a klasė 

Bendra tema: Mano pomėgiai.  

Vaizdo pamoka 10.00 val. Office365 

platformoje. Nuodugniai suprasime 

skaitomų tekstų informaciją ir 

gebėsime ją palyginti. 

    1. Perskaityti vaikų pasakojimus 

(vadovėlis, psl. 58 - pr. 4). 

2. Atlikti priskirtą užduotį 

(vadovėlis, psl. 58, pr. 4b). 

https://dienynas.tamo.lt/


↑ atgal į sąrašą ↑ 

    - 

3.  

 

  8a klasė 

Bendra tema: Namų ruoša.  

Naudojantis išmokta leksika ir gramatika, 

skaityti tekstą ir atlikti užduotį. 

 7a klasė 

Bendra tema: Mano pomėgiai. 

Nuodugniai suprasime skaitomų 

tekstų informaciją ir gebėsime ją 

palyginti. 

  Skaityti, versti tekstus „Сегодня суббота“ 

(vadovėlis, psl. 81 - pr. 9b). 

 Atlikti priskirtas užduotis (pratybų 

sąsiuvinis, psl. 42, pr. 6b, 7). 

  Kaupiamasis balas. Atlikti užduotį (ответить 

на вопрос: Как ты провел/a субботу?), 

nufotografuoti  ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

 Kaupiamasis balas. Atlikti užduotis , 

nufotografuoti  ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

 

4.    8a klasė 

Bendra tema: Buitiniai prietaisai. 

Vaizdo pamoka 11.00 val. Office 365 

platformoje. Mokysimės naujus žodžius tema 

„Buitiniai prietaisai“ ir juos vartoti 

pratimuose. 

  

 

  1. Išnagrinėti naujus žodžius tema „Buitiniai 

prietaisai“ (vadovėlis, psl. 84 - pr. 16). 

2. Atlikti priskirtą užduotį (vadovėlis, psl. 85 

- 17). 

  

 

  Kaupiamasis balas. Atlikti paskirtą užduotį 

(pratybų sąsiuvinis, psl. 46 - pr. 11), 

nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

  

 

5.    8b klasė 

Bendra tema: Buitiniai prietaisai. 

Vaizdo pamoka 12.30 val. Office 365 

platformoje. Mokysimės naujus žodžius tema 

„Buitiniai prietaisai“ ir juos vartoti 

pratimuose. 

 6b klasė 

Bendra tema: Skaičiai nuo 1 iki 29 

Vaizdo pamoka 05- 15 d. 12.30 val. 

(turėti vadovėlį ir pratybas) Office 

365 platformoje. Mokysimės 

skaičius nuo 1 iki 29. 

  1. Išnagrinėti naujus žodžius tema „Buitiniai 

prietaisai“ (vadovėlis, psl. 84 - pr. 16). 

 Išmoktų naujų žodžių patikrinimas 

https://klase.eduka.lt/ platformoje. 

 

https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://klase.eduka.lt/
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2. Atlikti priskirtą užduotį (vadovėlis, psl. 85 

- 17). 

  Kaupiamasis balas. Atlikti paskirtą užduotį 

(pratybų sąsiuvinis, psl. 46 - pr. 11), 

nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

 

 Kaupiamasis balas. Automatinis 

užduočių taisymas ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/ skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

6.    6a klasė 

Bendra tema: Aš iš Lietuvos. 

Mokysimės taisyklingai vartoti esamojo 

laiko veiksmažodžio жить (gyventi) 

asmenavimą. 

 6b klasė 

Bendra tema: Kiek tau metų? 

Mokysimės paklausti ir atsakyti, 

kiek tau, man, jai, jam metų 

 

  1. Remdamiesi PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinti, kaip asmenuoti 

veiksmažodį жить. 

2. Atlikti 7, 8 užduotis (pratybų sąsiuvinis, 

psl. 38). 

3.Atlikti užduotį - 

https://learningapps.org/view4404098 

 

 1. Remdamiesi PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinsime, kaip 

paklausti ir atsakyti, kiek tau, man, 

jai, jam metų. (pagalba - vadovėlis, 

psl. 28, pr. 1b) 

2. Atlikti 2, 3b užduotis. (vadovėlis, 

psl. 28). 

3. Atlikti 6 užduotį pratybose,  psl.38 

(pagalba - vadovėlis, psl. 28 - pr.1b). 

  Kaupiamasis balas. Atlikti paskirtas užduotis 

(pratybų sąsiuvinis, psl. 38 -39 - pr. 10, 11), 

nufotografuoti ir atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

 Atlikti mokytojos paskirtą užduotį 

https://learningapps.org/view577918

7, nufotografuoti ir atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

7.    6a klasė 

Bendra tema: Susipažinimo laiškas.  

Vyks vaizdo pamoka 05 - 13 d. 14 val. 

Office 365 platformoje. Mokysimės skaityti 

ir versti susipažinimo laiškus. 

  

  1. Skaityti ir versti susipažinimo laiškus 

(vadovėlis, psl. 39). 

2. Atlikti 12 užduotį (pratybų sąsiuvinis, psl. 

39). 

  

https://dienynas.tamo.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
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  Kaupiamasis balas. Išmokti skaityti tekstus 

(vadovėlis, psl. 39 - pr. 9), įrašyti skaitymą ir 

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

  

 

 

 

 

  

https://dienynas.tamo.lt/
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 
Klasė: 3b 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Vaizdo pamoka- per Zoom programą. 

Darbas vadovėlyje ir sąsiuviniuose. 

Lietuvių kalba  

Tema: Ko išmokau? Kartojimas. 

Vadovėlis 70 psl.  

Tamo dienynas: Vadovėlis 51-52 psl., darbas 

sąsiuvinyje- 1,2,3,4,6,7,8 –atliekamos užduotys, 

renkami taškai.. 

Pratybose 40-41 psl. – 1,2,3,4,5,6,7 užduotis. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlis 70 psl. 3,4,5 užduotys.    

Namų darbas: Pratybose 40-41 psl. – 1,2,3,4,5,6,7 

užduotis 
Namų darbas: Vadovėlis 70 psl. 3,4,5 užduotys                     

Įsivertinimas šviesoforo spalvomis 

2. Muzika Ste(a)m 

Tema: Žemynai ir vandenynai. 

Pateiktis “Žemynai ir vandenynai 

Eduka klasė užduotis- pasaulio pažinimas- Žemynai užduotys. 

 Pateiktyje peržiūrėti apie Žemynus ir vandenynus. 
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Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos  9 užduotys- Žemynai ir 

vandenynai)  
Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kaip kuriant veikėjo aprašymą pasitelkti 

būdvardžius ir palyginimus? Kartojimas. 

Vadovėlis 67 psl.. 

Lietuvių kalba  

Tema: Būdvardžio mokymo kartojimas  

Pamoka vyks asinchroniniu būdu Ema elektroninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Tamo dienyne: Vadovėlis 67 psl. 

pratybose psl. 39- 1 užduotis. 

Tamo dienyne: Ema mokymosi aplinka “Būdvardžio mokymo 

kartojimas”.Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, . 

Namų darbas: asinchroniniu būdu - Eduka klasė -  

Daiktavardis- viso 36 užduotys atlikti kiekvieną lietuvių 

kalbos pamoką po 5-6 užduotis) atlikti iki 05-11. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

Namų darbas: asinchroniniu būdu – Ema mokymosi aplinka  

Būdvardžio mokymo kartojimas.. 

Užduočių taisymas ir vertinimas Ema mokymosi aplinkoje. 

 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau?  

Vadovėlio 68-70 psl.  

Anglų kalba  

Tamo dienynas,  

Darbas vadovėlio 68-70 psl. Perskaityti tekstą, rasti 

atsakymus į klausimus po tekstu. 

 

Eduka klasė – Ko išmokau?. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

 

5.   Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas panašus į baltą kamuolį?  

Vaizdo pamoka – Zoom programėle. 

Pateiktis „Mėnulis”                                            

Vadovėlis 52-53 psl.. 

Matematika 

Tema: Kaip stambinti ir smulkinti pinigus?. 

Vaizdo pamoka – Zoom programėlę. 

Pateiktis „Pinigai”. 

Vadovėlio 52-53 psl 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio 52-53 psl. 

Darbas pratybose 36-37 psl.-1,2,3,4, 5 užduotys. 

Tamo dienynas 

Vadovėlio 52-53 psl.- 1,2,3,5 užduotis. 

Pratybose 32-33- 1,2,4,5 užduotis 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Pratybose 42-43- 1,2,4,5 užduotis                                                    

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
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1. Fizinis ugdymas  

Vaizdo pamoka. Pradinukų mankšta. 

Nuoroda Youtube platformoje. 

Matematika 

Tema: Kaip stambinti ir smulkinti ilgio 

matavimo vienetus?. 

Vaizdo pamoka – Zoom programėlę. 

Vadovėlis III d. 54-57 psl.  sprendžiamos 

užduotys. 

Pratybose 45 psl. – 3,4 užduotys, 46 psl. – 1,2 

užduotys  

Matematika 

Tema: Kas yra sekundė ir kaip smulkinti 

laiko matavimo vienetus? 

Vaizdo pamoka – Zoom programėle 

Vadovėlis III d. 58-59 psl., darbas 

sąsiuvinyje. 

Pratybose 42-43 psl. – 1, 2, 4,5 užduotys. 

Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus.  

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

CM0C6GnrY&t=49s       

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje. 54-57 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje. 58-59 psl. 

 

Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

Pratybų 45 psl. 3,4 užduotys, 46 psl. - 1,2 

užduotys. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. 

Pratybų 42-43 psl. 1,2,4,5 užduotys. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis. 

. Etika 

Tema: Kaip sutarsime, taip ir 

gyvensime.Darbas su pratybomis 

„Nendrė“ asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip pasirinkti įdomią knygą? 

Vadovėlis 76-77 psl. 

Darbas pratybose 43 psl. 

Muzika 

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 54-55  1 ir 2 užduotys. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,  

Pratybose 43 psl. 

 

 Nufotografuoti  5 užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Nufotografuoti  pratybų 43 psl- užduotį.  ir 

atsiųsti  Tamo dienyną. 

 

3. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip skirstomi lietuvių kalbos 

garsai? 

Vadovėlio psl. 74-75.  

Pratybų psl. 41 – 1-5 užduotys 

Anglų kalba 

 

Fizinis ugdymas 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu.  

Toliau pildome lentelę. Užpildyk lentelę 

„Pratimai per 1 min“- word formatu 

pateikta lentelė.  

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Atkreipti dėmesį į 

vadovėlio 75 psl.  pavaizduotą 

taisyklę. 

Pratybų psl.41 – 1-5 užduotis 

 
Tamo dienyne: pateikta lentelė word 

formatu 
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Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis. 

 
Tobulina mankštos įgūdžius, pildo lentelę. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip skirstomi lietuvių kalbos 

garsai? (užduočių atlikimas pagal 

pateiktį) 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Šokis 

 

Dailė-technologijos 

Tema: Peizažas 

Peteikta pateiktis- „Peizažas“. Pažiūrėti 

skaidres, nupiešti norimą peizažą. 

Tamo dienynas: 

Darbas sąsiuviniuose- 

užduočių atklikimas (balsių, 

priebalsių, dvibalsių, mišriųjų 

dvigarsių kartojimas). 

 Tamo dienynas: 

Priemonės- akvareliniai dažai, guašas, 

piešimo lapas, teptukas 

Vaizdo pamokos metu - patikrinimas ir 

įsivertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

 Atsiųsti į Tamo dienyną iki 05-15 d. 

5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kokie matai ir verslai seniausi? 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Pateiktis „Seniausi amatai” 

Vadovėlis 54-55 psl. teorijos 

skaitymas  

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

. 

Dailė-technologijos 

Tema: Peizažas 

Peteikta pateiktis- „Peizažas“. Pažiūrėti 

skaidres, nupiešti norimą peizažą. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

Vadovėlis 54-55 psl.   

Pratybose 38- 39 psl. - 1,2, 3, 4, 

užduotys 

Konsultacija vyksta telefonu, per Tamo dienyną  Tamo dienynas: 

Priemonės- akvareliniai dažai, guašas, 

piešimo lapas, teptukas 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo 

spalvomis pagal sudarytus vertinimo 

kriterijus 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

messengerio grupę, telefonu. 

 

Atsiųsti į Tamo dienyną iki 05-15 d. 

6.   Klasės vadovo programa  

Olveus klasės valandėlė: Neskatink 

smurto, netoleruok patyčių. 

Pateiktis „Neskatink smurto, netoleruok 

patyčių“. 
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https://www.youtube.com/watch?v=wN6

EpToGQIw&list=PLDWWFGEWuF7_Q

Tg2U43SvujvHlqlebF-g&index=19&t=0s 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wN6EpToGQIw&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wN6EpToGQIw&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wN6EpToGQIw&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g&index=19&t=0s
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. - gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 
Dalykas:  Technologijos - Geografija 

7. Darbas vyks EDUKA platformoje, taip pat naudosimės vadovėliu ir pratybomis „Žemė“  asinchroniniu būdu. Konsultuosis  TAMO 

dienyno pagalba, telefonu arba Office 365 platformoje. 

8.  Užduotys bus pateiktos EDUKA skaitmeninėje platformoje ir Tamo dienyne 

9.  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: Olandija 

Klausimai 

10 svarbiausių faktų 

apie Olandiją 

vaizdo pamoka 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,, Pavasario spalvos‘‘ 

III darbo etapas 

 

8b klasė - Geografija 

Tema:  

P ir PR Europa 

Viduržemio gamta 

10 svarbiausių faktų 

apie Viduržemio 

gamtą, klimatą ir 

augaliją 

 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Andų šalys 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

130-132 psl. arba 

Vadovėlis 220-221 psl. 

ir pratybos 35 psl. 

vaizdo pamoka 

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Tema: Š. Amerikos ir 

P. Amerikos apžvalga 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

128-129 psl. arba 

Vadovėlis 194-195 psl. 

ir pratybos 26 psl. 

vaizdo pamoka 

TAMO dienynas  

Office 365  

 

TAMO dienynas, 

 

. TAMO dienynas 

 

Office 365  

TAMO dienynas 

EDUKA 

Office 365  

TAMO dienynas 

EDUKA 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas 

III darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

2.  6b klasė – Geografija 7a klasės II grupė - 

Technologijos 

6b klasė – Geografija  8a klasė – 

Technologijos 

8a klasė – Geografija 

Tema: 
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Tema: Pasaulio 

gyvūnija 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

125-126 psl. arba 

Vadovėlis 200-201 psl. 

ir pratybos 32 psl. 

Tema: Individualus   

Kūrybinis projektas  

,, Pavasario spalvos‘‘ 

III darbo etapas 

 

Tema: Amazonės 

džiunglės 

10 svarbiausių faktų 

apie Amazonės augaliją 

ir gyvūniją 

vaizdo pamoka 

Tema: Individualus   

Kūrybinis projektas 

 ,, Pavasario spalvos‘‘ 

II darbo etapas 

 

Savarankiškas darbas 

Skyrius ,, Vakarų 

Europa‘‘ 

Klausimai. Sąvokos 

 

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas,  

 

TAMO dienynas 

Office 365  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

III darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Vertinamas 

Savarankiškas darbas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Š. Amerikos ir 

P. Amerikos apžvalga 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

128-129 psl. arba 

Vadovėlis 194-195 psl. 

ir pratybos 26 psl. 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,, Pavasario spalvos‘‘ 

I darbo etapas 

 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,, Pavasario spalvos‘‘ 

I darbo etapas 

 

8b klasė - Geografija 

Tema:  

Savarankiškas darbas 

Skyrius ,, Vakarų 

Europa‘‘ 

Klausimai. Sąvokos 

 TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

elektroninis paštas 

 TAMO dienynas 

Office 365  

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Vertinamas 

Savarankiškas darbas 

4.  7a klasė II grupė – 

Geografija  

Tema: Amazonija 

Atlikti EDUKA  

užduotis 134-136 psl. 

arba  

Vadovėlis 210-213 psl. 

ir pratybos 32 psl. 

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,, Pavasario spalvos‘‘ 

I darbo etapas 

 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,,Pavasario spalvos“ 

I darbo etapas 

 

6a klasė - Geografija 

Tema: Amazonės 

džiunglės 

10 svarbiausių faktų 

apie Amazonės augaliją 

ir gyvūniją 

     vaizdo pamoka 

 TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas  

TAMO dienynas 

 

 Kaupiamasis Vertinamas  Vertinamas  Kaupiamasis 
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vertinimas I darbo etapas I darbo etapas vertinimas 

5.  6a klasė -  Geografija 

Tema: Pasaulio 

gyvūnija 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

125-126 psl. arba 

Vadovėlis 200-201 psl. 

ir pratybos 32 psl. 

   

 TAMO dienynas 

EDUKA 

   

 Kaupiamasis 

vertinimas 

   

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasės 

Pavasariškos salotų 

pagal mano pasirinktą 

receptūrą gaminimas. 

Gaminio pristatymas 

foto nuotraukos 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Tema: Kuriu 

pavasariškų salotų 

receptūrą 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 
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  Neformalusis 

vertinimas 

  

8.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

  Tema: Pavasariškų 

salotų, 

pagal mano sukurtą 

receptūrą gaminimas. 

Gaminio pristatymas 

foto nuotraukos 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kur gyvena 

anakondos? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Lokomociniai 

pratimai. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

nuorodos. 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi atpasakoti. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Matematika 

Tema: Reiškiniai, lygtys, 

nelygybės. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

ZOOM platformoje 

 

Matematika 

Tema Reiškiniai, lygtys, 

nelygybės. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje 

(diferencijuotos užduotys) 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. , Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštul. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo. lt,, el. paštu. Ema 

pratybos.  lt, Eduka klasė 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.klasė , Ema 

pratybos.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduočiai atlikti bus skirta 1 

savaitė. Parengtas  užduotis 

mokiniai atsiųs el. paštu. 

Mokytoja apibendrins ir 

įvertins.. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis (geltona, žalia, 

raudona) 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas .Atliktas 

užduotis mokiniai atsiųs į 

el. paštą. Vertinimas 

TAMO. 

2.  Matematika 

Tema: Skaičiai ir 

skaičiavimai. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema. Kalbos dalių 

kartojimas.(daiktavardis, 

būdvardis, veiksmažodis, 

prieveiksmis) 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 
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 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. 

  

 Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Vertinimas TAMO. 

  

3. Lietuvių kalba 

Tema .Atpažįstu tekste 

jausmus ir mokausi juos 

įvardyti. Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Eksperimentas – 

moneta ant vandens.. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 Lietuvių kalba 

Tema: Testas. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

ZOOM platformoje. 

Kūrinio skaitymas 

vaidmenimis. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. 

Veiksmažodžių 

asmenavimas. Kalbos 

dalių kartojimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

Atliktą darbą 

nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis. 

Nufotografuoti 

atliktą eksperimentą ir 

atsiųsti per Tamo dienyną 

arba į el. paštą. Vertinimas 

kaupiamasis. 

 Atliktos užduotys 

atsiunčiamos į el. paštą, 

įvertinimas TAMO. 

Atliktos užduotys 

atsiunčiamos į el. paštą, 

įvertinimas TAMO. 

4. 

 

Dorinis ugdymas (etika) 

Tema Kurioje pasaulio 

dalyje yra Lietuva?  

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. 

 Matematika 

Tema: Skaičiai ir 

skaičiavimai. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

ZOOM platformoje. 

Dailė ir technologijos 

Tema .Gaminame gėlytę iš 

popieriaus. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

Nupiešti piešinį pavasario 

tema. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kartoju ir įsimenu. 

Kalbos dalių kartojimas. 

Daiktavardžių ir 

būdvardžių linksniavimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 
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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. . Atliktą 

darbą nufotografuos, atsiųs 

į el. paštą mokytojai. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

Atliktą darbą 

nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 

Atliktas užduotis 

nufotografuos ir  atsiųs į el. 

paštą. Įvertinimas TAMO. 

 Išspręstas užduotis mokiniai 

atsiųs į el. paštą. Įvertinimas 

TAMO. 

Užduoties nuotraukas 

atsiųsti per TAMO.lt 

dienyną, el. paštu. 

Vertinimas TAMO. 

Užduočiai   atlikti skiriama 

savaitė. 

Atliktos užduotys 

atsiunčiamos į el. paštą, 

įvertinimas TAMO. 

5. Matematinis raštingumas 

Tema : Statistinai tyrimai. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema :Kartoju ir įsimenu. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Lokomociniai 

pratimai. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

nuorodos. 

Dailė ir technologijos 

Tema . Gaminame gėlytę iš 

popieriaus. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

Nupiešti piešinį pavasario 

tema. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kuriame žemyne 

yra didžiausia dykuma? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA arba Eduka 

skaitmeninėje aplinkoje. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu.. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu  Atliktą 

darbą nufotografuos, atsiųs 

į el. paštą mokytojai. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu.Tamo.lt. 

el. paštu, Ema pratybos.lt, 

Eduka klasė. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema.lt 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis 

(geltona,žalia,raudona 

Užduočiai atlikti bus skirta 

1savaitė. Parengtas užduotis 

mokiniai atsiųs el paštu. 

Mokytoja apibendrins ir 

įvertins. 

Užduoties nuotraukas 

atsiųsti per TAMO.lt 

dienyną, el.paštu. 

Vertinimas TAMO. 

Užduočiai atlikti skiriama 

savaitė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

6.  Neformaliojo ugdymo 

būrelis „Gudručiai“ 

  Klasės valandėlė 

Tema: Sėkmingiausi 

mokymosi stiliai. .“ 
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Užduočių atlikimas Ema 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

 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 

  Mokiniai savo nuomonę 

šia tema atsiunčia į 

TAMO arba į el. paštą. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11– 15 d. d. ) 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 
Klasė: 4b 

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

asinchroniniu būdu; 

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

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Lietuvių kalba 

Tema: Žargonai. Gramatikos karalystėje. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Ryto mankšta, skirta kaklo raumenų atpalaidavimui 

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

paštu. 
Zoom vaizdo pamoka 

,,Robotukai.lt” 

Pasitikrinsime Zoom platformoje. 11.00 val. Išsirinks 1 pratimą kaklo raumenų atpalaidavimui ir pateiks Zoom 

pamokoje 11.00 val. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Veiksmažodis, asmenavimas 

Lietuvių kalba 

Tema: Teksto pagrindinė mintis. Veiksmažodžių asmenavimas. 

Vadovėlis 58 psl.. 

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

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

Pasitikrinsime Zoom platformoje.11h. Išasmenuos visuose laikuose žodį  - nueiti ir atsiųs į Tamo el. Paštą. 

 3. Muzika Dorinis ugdymas(etika) 
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Tema: Šifras 

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

 Atsiųs sukurtą šifrą ir parašytą padėką  į Tamo paštą. 
4. Pasaulio pažinimas 

Tema: Afrika 
Ste(a)m  
Tema: Grūdinės kultūros 

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

paštu. 

Užduotis Tamo el. pašte. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus , Zoom pamokos 

metu. 11.00 val. 
Užrašytus rezultatus, nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo dienyną. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Matematika 

Tema: Matai ir matavimai 

Vadovėlis 42 psl. 1, 2, 3, 4 užduotys 

Matematika  
Tema: Geometriniai kūnai 
Vadovėlio 44-45  psl. 3, 4, , 6, 7 užduotys. 

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

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

Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje 11.30 val. Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje .11.00 val. 

 

 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  
Tema: Perimetras ir plotas 

Vadovėlyje 46-47 psl. 2,3,4, 6 

užduotys 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Kalbos klaidos 
 

Visa informacija apie užduotis bus 

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

teikiama Tamo.lt, el. paštu, 

Ema pratybos 

Kaupiamasis vertinimas, pagal 

numatytus vertinimo kriterijus. 
. Vertinimas Ema pratybose 
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1.  Lietuvių kalba 

Tema:  Veiksmažodis. Veiksmažodžių  

rašyba. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Testas 

Pasaulių žemynų apžvalga. 

Matematika  
Tema: Laiko skaičiavimas 
Vadovėlis 50 psl.  2, 3, 4 užduotys 

Užduotys atsiųstos Tamo el. Pašte. Ema pratybose  

Tema Afrika 
Ema pratybose skirta užduotis 

 

Kaupiamasis vertinimas, pagal 

numatytus vertinimo kriterijus. 
Vertinimas Ema pratybose Vertinimas Ema pratybose 

2.  Lietuvių kalba 

Tema:. Kuriu kelionės aprašymą. 
 

Matematika 

Tema: Laiko skaičiavimas 

Vadovėlis 48-49 psl. 2, 3, 4  užduotys 

Šokis 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu 

Užduotys atsiųstos Tamo el. Pašte  

.Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į 

el. paštą mokytojai. Darbai bus 

vertinami, pagal nurodytus kriterijus. 

Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje 10.00 

val. 
 

3.  Anglų kalba Lietuvių kalba 

Tema: Skaitau, rašau, pagalbos neprašau 
Dailė-technologijos 

Tema : Natiurmortas 

 Užduotys atsiųstos Tamo el. pašte Papildoma medžiaga PowerPoint 

platformoje 
 Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus. 10.00 val. 
Darbus atsiųs 

4.  Fizinis ugdymas 

Tema: Viso kūno raumenų stiprinimas 

su kamuoliukais.  

Anglų kalba Dailė-technologijos  
Tema: Natiurmortas 

Mokiniai žiūrės nurodytą vaizdo įrašą  

ir atliks demonstruojamus pratimus 

Nuoroda dokumentuose  

 Papildoma medžiaga PowerPoint 

platformoje 

. 
Pildys pateiktą lentelę ir pristatys 

Zoom pamokos metu. 
 Darbus atsiųs, vertinimas pagal numatytus 

kriterijus. 
6.   Klasės vadovo programa  
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Tema: Neskatink smurto, netoleruok 

patyčių. 
https://www.youtube.com/watch?v=wN6

EpToGQIw&list=PLDWWFGEWuF7_Q

Tg2U43SvujvHlqlebF-g&index=19&t=0s 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wN6EpToGQIw&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wN6EpToGQIw&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wN6EpToGQIw&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g&index=19&t=0s
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

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

telefonu, per el. paštą. 

 

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

 

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

 

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

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

 6b klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom“ 

 

 Mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuko 

nuoroda atsiunčiama į 

Tamo dienyną. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 

2.  7a klasė I grupė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

 

 Mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuko 

nuoroda atsiunčiama į 

Tamo dienyną. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 Mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuko 

nuoroda atsiunčiama į 

Tamo dienyną. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 

3.  8b klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

 Kūrybinis darbas. 

 

 Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusia iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

Mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuko 

nuoroda atsiunčiama į 

Tamo dienyną. Pagal 

Mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuko 

nuoroda atsiunčiama į 

Tamo dienyną. Pagal 
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savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

 

4. 5b klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

6a klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

 

Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuko 

nuoroda atsiunčiama į 

Tamo dienyną. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

Mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuko 

nuoroda atsiunčiama į 

Tamo dienyną. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokiniai atliks 

parošiamuosius darbus 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

Mokiniai atliks 

parošiamuosius darbus 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

 

5.  7a klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

 5b klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

5b klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

 

Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

 Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 
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patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 

6. Neformalusis 

švietimas „Dailusis 

molinukas“  

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

darbelį iš naminio 

plastilino. 

 Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - popieriaus 

paslaptys“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

kūrybinį darbelį. 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

 Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) Japoniškas 

būgnas.  

 

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. Neformalusis 

švietimas „Dailusis 

molinukas“  

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

darbelį iš naminio 

plastilino. 

 Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš popieriaus. 

Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) užbaigs 

gaminti būgną. 

 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Kūrybinio darbo 

įsivertinimas. 

 Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Inga Levinskienė 
Klasė: 1d 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Lietuvių kalba 

               TEMA:               

„Kuriose Lietuvos vietose 

verta apsilankyti?“ 

Vadovėlio „Taip“ 72 psl. 

Pratybų sąs. 50 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 STEAM 

             TEMA: 

„Apie akmenis“   

Failas patalpintas 

Messenger grupėje, 

informacija – TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:      

„Ką išmokau 

rašyti 

taisyklingai?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

76 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

   TEMA:                 

„Ką netikėtai galima 

atrasti gamtoje?“ 

Vadovėlio „Taip“ 78 

psl. Pratybų sąs. 54 

psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Užduotys bus pateiktos 

Word formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

 Užduotys bus pateiktos 

PowerPoint formatu 

Messenger grupėje ir 

TAMO dienyne. 

Per Eduką.lt 

programą 

atliksime užduotis. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 
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Neformalus vertinimas  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. 

Neformalus vertinimas 

2. Lietuvių kalba 

 TEMA:                

  „Kuriose Lietuvos vietose 

verta apsilankyti?“ 

Vadovėlio „Taip“ 73 psl. 

Pratybų sąs. 51 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ką yra gimtinė?“ 

Vadovėlio „Taip“ 74 

psl. Pratybų sąs. 52 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

     TEMA:      

„Ką išmokau 

rašyti 

taisyklingai?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

77 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„ Kas matuojama 

kilometrais?“ 

Vadovėlio „Taip“ 68 – 

69 psl. Pratybų sąs. 45 

psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

 Per Eduka lt programą 

atliksime užduotis. 

Per Eduka lt 

programą 

atliksime užduotis. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime 

EMA pratybose. 

Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

 Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

3. Matematika 

TEMA: 

„Kaip nusakyti laiką po 

vidudienio?“ 

Vadovėlio „Taip“ 60 -61 psl. 

Pratybų sąs. 41 psl. 

Lietuvių kalba 

            TEMA:                      

„Kas skaito rašo...“  

26 - 27 psl. Išmokti 

gražiai skaityti 

P.Judiškio tekstą. 

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ką yra gimtinė?“ 

Vadovėlio „Taip“ 75  

psl. Pratybų sąs. 53 psl. 

 Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Sužinojau, 

pakartojau, 

išmokau...“.  
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Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

ZOOM internetinėje erdvėje 

išsiaiškinsime, kas buvo 

sunku. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

    Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne.               

ZOOM internetinėje 

erdvėje išsiaiškinsime, 

kas buvo sunku. 

 

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu 44 - 45 psl. 

ir pratybomis 41 - 42 

psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne.ZOOM 

internetinėje erdvėje 

išsiaiškinsime, kas 

buvo sunku. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime EMA 

pratybose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

Eduka.lt. 

Per Eduka.lt  programą 

atliksime užduotis. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

 Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

4. Dailė ir technologijos 

 TEMA:  

„Laikrodis“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Matematika 

TEMA: 

„Kaip apskaičiuoti 

laiko trukmę?“ 

Vadovėlio „Taip“ 62 – 

63  psl. Pratybų sąs. 42 

psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Matematika 

TEMA: 

„Skaičiuojame 

kelio ilgį metrais.“ 

Vadovėlio „Taip“ 

66 – 67 psl. 

Pratybų sąs. 44 

psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 
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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:  

 „Laikrodis.“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

 

 

Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kuo kvepia 

pavasaris?“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu 42 - 43 psl. ir 

pratybomis 39 - 40 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„ Kas matuojama 

metrais?“ 

Vadovėlio „Taip“ 64 – 

65 psl. Pratybų sąs. 43 

psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

  

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Messenger grupė, 

TAMO dienynas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

ZOOM internetinėje 

erdvėje aptarsime, kas 

buvo nesuprantama. 
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Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir 

atsiųsti į Fb klasės 

grupę. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

  

6.     Klasės valandėlė 

TEMA: 

„Svarbu turėti draugą.“ 

Pokalbis ZOOM 

erdvėje. Kuo ypatingas 

šis laikotarpis, kaip 

išlaikyti ryšį su 

draugais? 

    ZOOM internetinėje 

erdvėje aptarsime, kas 

buvo nesuprantama ir 

sunku. 

    Asmeninis emocinis 

įsivertinimas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 
Klasė: 1c 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamo

-ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Tikyba Lietuvių kalba 

Tema: Dailyraštis. 

Pasirinkti norimą tekstą ir 

dailiai perrašyti vieną 

sąsiuvinio puslapį. 

Matematinis raštingumas 

Tema: Skaičiuojame dienas. 

EMA pratybos (diferencijuotos 

užduotys). 

Papildomų užduočių lapas 

„Vienaženklio skaičiaus atimtis 

iš dviženklio“. 

Matematika 

Tema: Matuojame ir 

skaičiuojame. Laikrodis. 

Vadovėlis 56-59 psl., pratybos 

40 psl. Eduka.lt pratybos 

„Laikrodis“. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kada ir kur 

prasideda kelionės? 

Vadovėlis 68-69 psl. 

Parašyti gyvūnų vardus, 

užbaigti sakinius (vadovėlio 

psl. 68) 

 TAMO dienynas: pasirinkti 

norimą tekstą ir dailiai 

perrašyti vieną sąsiuvinio 

puslapį. 

TAMO dienynas. EMA 

pratybos. Papildomų užduočių 

lapas. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 56-59 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 40 psl. Eduka.lt 

pratybos. 

TAMO dienynas:  

Vadovėlis 68-69 psl. 

Parašyti gyvūnų vardus, 

užbaigti sakinius raštu į 

sąsiuvinius (vadovėlio psl. 

68) 

 Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuos lapą ir 

atsiųs mokytojai į el. paštą. 

Užduočių taisymas ir vertinimas 

EMA mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje. 

 

2. Matematika  Muzika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba 
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Tema: Sudėtis ir atimtis iki  

100. 

Vadovėlis 52-53 psl., 

pratybų sąsiuvinio užduotys 

psl. 36-37. Eduka.lt pratybos 

„Sudėtis ir atimtis iki 100“. 

Tema: Skaitymas.  

Skaitome savo pasirinktą 

knygelę. Sąsiuvinyje parašome 

autorių, pavadinimą, kas 

labiausiai patiko. 

Tema: Kartojimas. Kas vyko 

vakar?  

Papildomų užduočių lapas. 

Vaizdo pamoka Zoom 

platformoje 12.00 val. 

Tema: Kada ir kur 

prasideda kelionės? 

Vadovėlis 68-69 psl., 

pratybų sąsiuvinio užduotys 

psl. 45-46. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 52-53 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 36-37 

psl. Eduka pratybos. 

 TAMO dienynas: skaitome savo 

pasirinktą knygelę. Sąsiuvinyje 

parašome autorių, pavadinimą, 

kas labiausiai patiko. 

TAMO dienynas:  

Papildomų užduočių lapas. 

TAMO dienynas: Vadovėlis 

68-69 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys psl. 45-

46. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Eduka 

skaitmeninėje erdvėje. 

 
 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

3. STE(A)M laboratorija 

Tema: Vaisių ir daržovių 

įvairovė. Užduočių lapas. 

Informacinės technologijos Fizinis ugdymas 

Tema: Treniruotė vaikams: 

viso kūno raumenų 

stiprinimas 

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

Lietuvių kalba  

Tema: Prasmingi sakiniai 

Papildomų užduočių lapas. 

EMA pratybos „Lietuvių kalbos 

raidžių, jų junginių rašymo 

kartojimas“.  

 

Matematika 

Tema: Kaip nusakyti laiką 

po vidurdienio? 

Vadovėlis 60-61 psl., 

pratybos 41 psl.   

Eduka.lt pratybos „Kaip 

nusakyti laiką po 

vidurdienio?“. 

TAMO dienynas. Užduočių 

lapas.  

 TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 
Mankštos dainelė 

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

Treniruotė vaikams: viso kūno 

raumenų stiprinimas 

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

TAMO dienynas: Papildomų 

užduočių lapas.  

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 60-61 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 41 psl. 

Eduka pratybos. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą.  

  Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka skaitmeninėje 

erdvėje. 

https://www.youtube.com/watch?v=XNghfrWAfec
https://www.youtube.com/watch?v=XNghfrWAfec
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=XNghfrWAfec
https://www.youtube.com/watch?v=XNghfrWAfec
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4. Lietuvių kalba 

Tema: Pasitikrinamasis 

darbas.  

Pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 40-44. 

Matematika 

Tema: Aš jau moku. 

Vadovėlis 54-55 psl., 

pratybos 38-39 psl. 

Eduka.lt pratybos „Aš jau 

moku“. Vaizdo pamoka 

Zoom platformoje 12.00 val. 

 

Pasaulio pažinimas  

Tema: Kaip užauga giminės 

medis? 

Vadovėlis 46-47 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 46-47.  

Išmanieji robotai: 

https://ismaniejirobotai.ugdom
e.lt/index.php?play=76&back=t 

EMA pratybos „Giminės 

medis“ (diferencijuotos 

užduotys). 

  

Dailė ir darbeliai 

Tema: Laivelis (origami 

technologija). Užduočių lapas. 

Šokis 

TAMO dienynas: 

pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 40-44. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 54-55 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 38-39 psl. 

Eduka.lt pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 46-47 psl., pratybų 

sąsiuvinyje užduotys Nr. 46-47. 

Išmanieji robotai: 

https://ismaniejirobotai.ugdom
e.lt/index.php?play=76&back=t

EMA pratybos „Giminės 

medis“.  

TAMO dienynas. Užduočių 

lapas. 

 

  
Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą. Užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje erdvėje. 

Padarytus darbelius tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

 

5. Lietuvių kalba 

Tema: Pasitikrinamasis 

darbas.  

Pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 40-44. 

  

Fizinis ugdymas 

Tema: Viso kūno raumenų 

stiprinimas su 

kamuoliukais. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=vlYG999QUn0 

Muzika Dailė ir darbeliai 

Tema: Mergelių darželiai. 

Užduočių lapas.  

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kada ateis ateitis? 

Vadovėlis 48-49 psl., 

pratybų sąsiuvinio užduotys 

Nr. 48-49. Išmanieji robotai: 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=90

&back=t 
EMA pratybos „Nuo 

gimimo iki senatvės“. 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=76&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=76&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=76&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=76&back=t
https://www.youtube.com/watch?v=vlYG999QUn0
https://www.youtube.com/watch?v=vlYG999QUn0
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=90&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=90&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=90&back=t
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TAMO dienynas: 

pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 40-44. 

 

TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 

„Šokio dainelė“ 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Sm46rys_5ow 
- Viso kūno raumenų 

stiprinimas su kamuoliukais 

https://www.youtube.com/w
atch?v=vlYG999QUn0 

 TAMO dienynas. Užduočių 

lapas. 

TAMO dienynas: Vadovėlis 

48-49 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 48-

49. Išmanieji robotai: 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=90

&back=t 
EMA pratybos „Nuo 

gimimo iki senatvės“. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

  
 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

skaitmeninėje erdvėje. 

6.     Klasės valandėlė 

Tema: Kaip išreikšti 

dėkingumą savo šeimai. 

    TAMO dienynas.  

     

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=vlYG999QUn0
https://www.youtube.com/watch?v=vlYG999QUn0
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=90&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=90&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=90&back=t
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Dalykas: Žmogaus sauga 

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.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4   5b klasė  

Pamokos tema - 

Gamtiniai pavojai,  

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku. 
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  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu iki gegužės 15 d. 

  

5.       5a klasė     

Pamokos tema - 

Gamtiniai pavojai. 

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku.  

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu iki gegužės 15 d. 

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema - Erkių 

ligų platinimo prevencija. 

Kaip elgtis įsisiurbus 

erkei.  Mokymas vyks  

Zoom platformoje realiu 

laiku. 

   

 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  

   

 Iki gegužės 15 d. atliktas 

užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 11 d.—gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
Dalykas: fizinis ugdymas 

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

konsultuotis. 

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

15. Nurodykite, kaip patikrinsite skirtas užduotis, kaip vertinsite, kaip dažnai. 
Pamo

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadie

nis 

1. 6b klasė 

Tema: Efektyvi mankšta: pagrindai, 

patarimai! 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

  8b klasė 

Tema: Olimpinės žaidynės, vertybės 

ir simboliai. 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę. 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

1.Užduotis: 

*Kiek kartų per savaitę sportuoji?           

* Kokius pratimus labiausiai mėgsti 

jėgos ,lankstumo ,ištvermės ,greičio 

ugdymo 

*Kuria sporto šaka užsiimate 

(užsiimtumėt) mieliausiai? 

* Kodėl sportuojate? Noriu numesti 

svorio. Noriu būti sveikas. Sportas 

man malonumas. 

2 .Užduotis: 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

  1.Užduotis:                                         

* Ką simbolizuoja ugnis, uždegta 

Olimpijoje ir atnešta į žaidynių vietą?                                            

* Kas pavaizduota ant olimpinio 

medalio                                               

* Kas kelerius metus vyksta 

olimpinės žaidynės?                     

*Kur ir kada įvyks vasaros XXXII 

vasaros Olimpinės žaidynės?                      

2.Užduotis: 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę.    

 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://www.topsport.lt/olimpines-zaidynes-2020
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
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savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

3.Užduotis: 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

2. 6a klasė 

Tema: Efektyvi mankšta: pagrindai, 

patarimai! 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

8a klasė 

Tema: Efektyvi mankšta: 

pagrindai, patarimai! 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

 6a klasė 

Tema: Olimpinės žaidynės, vertybės 

ir simboliai. 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę. 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

1.Užduotis: 

*Kiek kartų per savaitę sportuoji?           

* Kokius pratimus labiausiai mėgsti 

jėgos ,lankstumo ,ištvermės ,greičio 

ugdymo 

*Kuria sporto šaka užsiimate 

(užsiimtumėt) mieliausiai? 

* Kodėl sportuojate? Noriu numesti 

svorio . Noriu būti sveikas. Sportas 

man malonumas. 

2 .Užduotis: 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

1.Užduotis: 

*Kiek kartų per savaitę sportuoji?           

* Kokius pratimus labiausiai 

mėgsti jėgos ,lankstumo 

,ištvermės ,greičio ugdymo 

*Kuria sporto šaka užsiimate 

(užsiimtumėt) mieliausiai? 

* Kodėl sportuojate? Noriu 

numesti svorio . Noriu būti 

sveikas. Sportas man malonumas. 

2 .Užduotis: 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

 1.Užduotis:                                         

* Ką simbolizuoja ugnis, uždegta 

Olimpijoje ir atnešta į žaidynių vietą?                                            

* Kas pavaizduota ant olimpinio 

medalio                                               

* Kas kelerius metus vyksta 

olimpinės žaidynės?                     

*Kur ir kada įvyks vasaros XXXII 

vasaros Olimpines žaidynes                      

2.Užduotis: 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę.    

3.Užduotis: 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

3. 5a klasė 

Tema: Efektyvi mankšta: pagrindai, 

patarimai! 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

5b klasė 

Tema: Efektyvi mankšta: 

pagrindai, patarimai! 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

 8a klasė 

Tema: Olimpinės žaidynės, vertybės 

ir simboliai. 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę. 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://www.topsport.lt/olimpines-zaidynes-2020
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
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Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

1.Užduotis: 

*Kiek kartų per savaitę sportuoji?           

* Kokius pratimus labiausiai mėgsti 

jėgos ,lankstumo ,ištvermės ,greičio 

ugdymo 

*Kuria sporto šaka 

užsiimate(užsiimtumėt) mieliausi     

* Kodėl sportuojate? Noriu numesti 

svorio . Noriu būti sveikas. Sportas 

man malonumas. 

2 .Užduotis: 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

1.Užduotis: 

*Kiek kartų per savaitę sportuoji?           

*Kokius pratimus labiausiai 

mėgsti jėgos ,lankstumo 

,ištvermės ,greičio ugdymo 

*Kuria sporto šaka 

užsiimate(užsiimtumėt) 

mieliausiai? 

* Kodėl sportuojate? Noriu 

numesti svorio . Noriu būti 

sveikas. Sportas man malonumas. 

2 .Užduotis: 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 1.Užduotis:                                         

* Ką simbolizuoja ugnis, uždegta 

Olimpijoje ir atnešta į žaidynių vietą?                                            

* Kas pavaizduota ant olimpinio 

medalio                                               

* Kas kelerius metus vyksta 

olimpinės žaidynės?                     

*Kur ir kada įvyks vasaros XXXII 

vasaros Olimpines žaidynes                      

2.Užduotis: 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę.    

3.Užduotis: 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

 

4. 7a klasė 

Tema: Efektyvi mankšta: pagrindai, 

patarimai! 

 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

6b klasė                                  

Tema: Olimpinės žaidynės, 

vertybės ir simboliai. 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę. 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 7a klasė 

Tema: Olimpinės žaidynės, vertybės 

ir simboliai. 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę. 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

1.Užduotis: 

*Kiek kartų per savaitę sportuoji?           

* Kokius pratimus labiausiai mėgsti 

jėgos ,lankstumo ,ištvermės ,greičio 

ugdymo 

*Kuria sporto šaka užsiimate 

(užsiimtumėt) mieliausiai? 

1.Užduotis:                                   

* Ką simbolizuoja ugnis, uždegta 

Olimpijoje ir atnešta į žaidynių 

vietą?                                            

* Kas pavaizduota ant olimpinio 

medalio                                          

* Kas kelerius metus vyksta 

 1.Užduotis:                                         

* Ką simbolizuoja ugnis, uždegta 

Olimpijoje ir atnešta į žaidynių vietą?                                            

* Kas pavaizduota ant olimpinio 

medalio                                               

* Kas kelerius metus vyksta 

olimpinės žaidynės?                     

 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://www.topsport.lt/olimpines-zaidynes-2020
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
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* Kodėl sportuojate? Noriu numesti 

svorio . Noriu būti sveikas. Sportas 

man malonumas. 

2 .Užduotis: 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

olimpinės žaidynės?               

*Kur ir kada įvyks vasaros 

XXXII vasaros Olimpines 

žaidynes                      

2.Užduotis: 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę. 

3.Užduotis: 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo       

tempimo pratimai visam kūnui. 

*Kur ir kada įvyks vasaros XXXII 

vasaros Olimpines žaidynes                      

2.Užduotis: 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę.    

3.Užduotis: 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

5.  5a klasė 

Tema: Olimpinės žaidynės, 

vertybės ir simboliai. 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę. 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 5b klasė 

Tema: Olimpinės žaidynės, vertybės 

ir simboliai. 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę. 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

 1.Užduotis:                                         

* Ką simbolizuoja ugnis, uždegta 

Olimpijoje ir atnešta į žaidynių 

vietą?                                            

* Kas pavaizduota ant olimpinio 

medalio                                               

* Kas kelerius metus vyksta 

olimpinės žaidynės?                     

*Kur ir kada įvyks vasaros 

XXXII vasaros Olimpines 

žaidynes                      

2.Užduotis: 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę.    

3.Užduotis: 

 1.Užduotis:                                         

* Ką simbolizuoja ugnis, uždegta 

Olimpijoje ir atnešta į žaidynių vietą?                                            

* Kas pavaizduota ant olimpinio 

medalio                                               

* Kas kelerius metus vyksta 

olimpinės žaidynės?                     

*Kur ir kada įvyks vasaros XXXII 

vasaros Olimpines žaidynes                      

2.Užduotis: 

https://youtu.be/WtVIhzINhLc   -    

mankšta prieš treniruotę.    

3.Užduotis: 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://www.topsport.lt/olimpines-zaidynes-2020
https://www.topsport.lt/olimpines-zaidynes-2020
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://www.topsport.lt/olimpines-zaidynes-2020
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://www.topsport.lt/olimpines-zaidynes-2020
https://www.topsport.lt/olimpines-zaidynes-2020
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://www.topsport.lt/olimpines-zaidynes-2020
https://youtu.be/WtVIhzINhLc
https://youtu.be/GDprkK4jJMo
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https://youtu.be/GDprkK4jJMo      

tempimo pratimai visam kūnui. 

 

 

6. 8b klasė 

Tema: Efektyvi mankšta: pagrindai, 

patarimai! 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

Vaizdo medžiagos peržiūra 

https://youtu.be/A0IRAl7uvRs -

futbolo kamuolio valdymas 

https://youtu.be/rNwC2805j50 

Nesudėtinga treniruotė su futbolo 

kamuoliu 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

https://youtu.be/PGGBCIKfmbg- 

Treniruotė namų sąlygomis su 

krepšinio kamuoliu . 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

1.Užduotis: 

*Kiek kartų per savaitę sportuoji?           

* Kokius pratimus labiausiai mėgsti 

jėgos ,lankstumo ,ištvermės ,greičio 

ugdymo 

*Kuria sporto šaka 

užsiimate(užsiimtumėt) mieliausia  * 

Kodėl sportuojate? Noriu numesti 

svorio . Noriu būti sveikas. Sportas 

man malonumas. 

2 .Užduotis: 

https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw   

savarankiškai atlikti viso kūno 

treniruotę skambant muzikai. 

Išmoks naujų  pratimų su futbolo 

kamuoliu. 

 Tobulins savo krepšinio technikos 

elementų  įgūdžius. 

 

7. Neformalusis švietimas 

Judriųjų žaidimų būrelis 

https://youtu.be/u5XAjC5wUWo               

Šokinėjimas per gumyte 

  Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

https://youtu.be/acVt9kajz-w  

tinklinio pamokėlė. Kamuolio 

padavimas 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Išmoks žaisti ,šokinėti per gumą 

įvairiais variantais.. 

  Susipažins su kamuolio padavimo iš 

viršaus technika teoriškai. 

 

https://youtu.be/GDprkK4jJMo
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/rNwC2805j50
https://youtu.be/PGGBCIKfmbg-
https://youtu.be/Ms8_ZbgTNiw
https://youtu.be/u5XAjC5wUWo
https://youtu.be/acVt9kajz-w
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Jolita Miškinienė 
Klasė: 2a 

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

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

konsultuotis galės telefonu, Tamo dienyne, Zoom skaitmenine platforma. 

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

platforma.  

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Muzika Anglų kalba 

  

  

2. Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Pratybos, 26 – 27 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Aš jau 

moku! Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema: Pasitikrinamasis darbas. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis, 34, 35, 36 psl. 

Savarankiškai atlikti pasitikrinimo užduotis. 

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

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinio puslapius su atliktomis užduotimis 

nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 
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3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kaip kurti pasakojimą pagal duotą pradžią? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 70 – 71 psl. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką padeda išsiaiškinti įspėjamasis diktantas? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 72 – 73 psl. 

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

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip kurti pasakojimą pagal duotą pradžią? 

Pratybos, 48 – 49 psl. 

Matematika 

Tema: Matematika kelyje. 

Vadovėlis, 56 – 57 psl. 

Pratybos, 28 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Matematika 

kelyje. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

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

Pratybų 49 puslapį su atliktomis užduotimis nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

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

Tema: Nardyti kompiuterinėje upėje. 

Pratybos, 28 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Nardyti 

kompiuterinėje upėje. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Erdvinė raiška. Pynimas iš popieriaus juostelių. Knygos 

skirtukas – apyrankė. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=PfjQZY4fN_Q 

 

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

Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. 

pašto adresu. 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

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

Tema: Raidė Ss. Skaičiai 15 ir 16. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY 
Pratybos, 56 – 57 psl. (savarankiškas mokymasis). 

  Visa informacija apie užduotis bus teikiama tamo.lt. 

https://www.youtube.com/watch?v=PfjQZY4fN_Q
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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  Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. 

pašto adresu. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba  
Tema: Ką padeda išsiaiškinti 

įspėjamasis diktantas? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Pratybos, 51 – 53 psl. 

 

Matematika 

Tema: Prie vandens telkinių. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 60 – 61 psl. 

Pratybos, 31 – 32 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Prie vandens telkinių. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Konstrukcijos iš iešmelių. 

Inžinerija. 
Darbo pavyzdys teikiamas JPG formatu. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 
Pratybų 52 puslapį su atliktomis 

užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  
klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Nufotografuoti atliktą užduotį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau? 

Vadovėlis, 74 – 75 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Ko išmokau? 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Anglų kalba 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau? 

Pratybos, 77 – 78 psl. Pasiruošimas 

pasitikrinamajam darbui. 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt ir klase.eduka.lt 

 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

 Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 
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Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

3. Matematika 

Tema: Matematika ūkininko sodyboje. 

Vadovėlis, 58 – 59 psl. 

Pratybos, 29 – 30 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Matematika 

ūkininko sodyboje. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau? 

Pratybos, 75 – 76 psl. Pasiruošimas 

pasitikrinamajam darbui. 

Dailė ir technologijos 

Tema: Erdvinė raiška. Pynimas iš 

popieriaus juostelių. Knygos skirtukas – 

apyrankė. 

Elektroninė pamoka. 

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

Y4fN_Q 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

4. Šokis Muzika 

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Olimpinis mėnuo. Ąžuolo mankšta. 

Elektroninė pamoka. 

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

K3-kkFOM 

  Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 
  Tobulina mankštos įgūdžius. Nufilmuoja 

labiausiai patikusius 5 pratimus ir Video 

atsiunčia mokytojai per Messenger. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 
5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Sužinojau, pakartojau, 

išmokau... Apibendrinamoji pamoka. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kodėl reikia žinoti pasaulio šalių kryptis? 

Pasaulio šalys. Orientacija žemėlapyje, plane, 

Konsultacinė valanda mokymosi 

pagalbai teikti 

Tema: Teksto supratimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=PfjQZY4fN_Q
https://www.youtube.com/watch?v=PfjQZY4fN_Q
https://www.youtube.com/watch?v=DDwK3-kkFOM
https://www.youtube.com/watch?v=DDwK3-kkFOM
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Vadovėlis, 48 – 49 psl. 

Pratybos, 56 – 57 psl. 
gaublyje. 

Vadovėlis, 50 – 51 psl. 

Pratybos, 40 – 41 psl. 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. Užduotys: 

Pasaulio kryptys. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos užduotys). 

Skaitiniai – Pratybos, 25-26-27 psl. 

(savarankiškas darbas). 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

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

teikiama tamo.lt 

Pratybų puslapius su atliktomis 

užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Užduotis Ema elektroninėje mokymosi aplinkoje 

tikrina ir vertina mokytoja. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Tobulina teksto supratimo įgūdžius. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

6. Fizinis ugdymas 

Tema: Olimpinė savaitė. Ąžuolo 

mankšta. 

Elektroninė pamoka. 

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

8Apz3YeE&t=51s 

 

 

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

ugdymas 

Tema: Raidė Ss. Skaičiai 15 ir 16. 

Elektroninė pamoka. 

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

eY 
Pratybos, 56 – 57 psl. (savarankiškas 

mokymasis). 

Klasės vadovo programa  
Tema: Kodėl Kakė Makė meluoja? Ką 

pasakė Kakė Makė? 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=y9VQ

InQWBrQ 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 

Tobulinti mankštos įgūdžius, išmokti 

taisyklingai atlikti 2-3 patikusius 

pratimus. Savaitės įsivertinimo 

lentelėje šviesoforo spalvomis 

įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Ugdyti supratimą, kad kiekvienam 

asmeniškai svarbu siekti tiesos. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=y9VQInQWBrQ
https://www.youtube.com/watch?v=y9VQInQWBrQ
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 - 15 d. d.) 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 
Dalykas: Etika/tikyba 

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. 1c klasė - tikyba 

Tema „Sekminės“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta TAMO.LT 

       8a/b klasės – etika 

Tema „Proto mūšis“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

   

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

   

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

   

2. 8a/b klasės - etika 

Tema „Proto mūšis“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

 3b klasė  

Tema „Kokias šventes 

švenčiu šeimoje, 

tautoje ir Bažnyčioje?“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

  

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT  
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Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

 Quizizz   

3. 1b klasė 

Tema „Sekminės“.  

Vaizdo nuoroda 

patalpinta TAMO.LT  

4b klasė 

Tema „Didžiosios  

pasaulio religijos“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

3a klasė 

Tema „Kokias šventes  

švenčiu šeimoje, 

tautoje ir Bažnyčioje?“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

 6a/b klasė – tikyba 

Tema „Būti draugu“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Vertinimas ir užduočių 

tikrinimas naudojant 

Google Form 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

 Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

4. 4a klasė 

Tema „Didžiosios 

pasaulio religijos“.  

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

1a klasė 

Tema „Sekminės“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta TAMO.LT 

  5a klasė – tikyba 

Tema “Draugystė mus 

tobulina”. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Vertinimas ir užduočių 

tikrinimas naudojant 

Google Form 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

5. 2a/b klasės 

Tema „Dešimt 

įsakymų“. Vaizdo 

nuoroda patalpinta 

TAMO.LT 

  7a klasė - Tikyba 

Tema „Kas man yra 

šeima“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 

1d klasė  

Tema „Sekminės“. 

Vaizdo nuoroda 

patalpinta TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT,  

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 
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 pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

6. 6a/b klasė – Etika  

Tema „Būti draugu“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje.   

6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Kodėl meilė 

svarbi žmogaus 

gyvenime?“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje  

5b klasė – Tikyba 

Tema “Draugystė mus 

tobulina“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

 

7a klasė – Tikyba 

Tema „Kas man yra 

šeima?“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

 

7. Neformaliojo švietimo 

būrelis – 

Jaunieji Kazimieriečiai 

Tema „Kūrybinė veikla 

su Marija“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

  6a Klasės valandėlė  

Tema „Mano svajonė“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365  

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 
Klasė: 1a 

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. 

 

STE(AM) 

Tema: Eksperimentas 

„Pripūsk balioną 

kitaip“. 
Pateikiama nuoroda su 

vaizdo ir garso įrašu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas yra 

gimtinė? A.Matučio 

eilėraštis „Aš tavo 

gimtinė“. 

Vadovėlis 74 - 75 psl., 

pratybos 51 - 52 psl., 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Tema: Ką 

išmokau rašyti 

taisyklingai?  

Vadovėlis 76 - 77 psl.,  

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką netikėtai 

galima atrasti gamtoje? 

Vadovėlis 78 - 79 psl., 

pratybos  53 - 54 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda su 

vaizdo ir garso įrašu. 

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 45-

46 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje,  

užduotys  

Eduka klasė.  

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 49-

50 psl. 

 

Mokiniai atlieka 

bandymus, 

nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. – 

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

(kaupiamasis 

vertinimas). 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

(kaupiamasis 

vertinimas). 
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kaupiamasis 

vertinimas. 

2. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Rašybos 

taisyklių kartojimas: 

Žodžių, atsakančių į 

klausimą ko daug? 

rašyba.   

EMA. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas yra 

gimtinė? A.Matučio 

eilėraštis „Aš tavo 

gimtinė“. 

Vadovėlis 74 - 75 psl., 

pratybos 51 - 52 psl., 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką išmokau  

rašyti taisyklingai?  

Vadovėlis 76 - 77 psl., 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kuriose  

Lietuvos vietose verta  

apsilankyti? 

Vadovėlis 72 - 73 psl., 

pratybos  49 - 50 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Rašybos 

taisyklių kartojimas. 

Vaido pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys per platformą 

EMA 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 45-

46 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 47-48 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

72 – 73 psl., 

Eduka klasė  

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka klasė 

Mokytoja patikrina 

užduotis ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

teisingai parašyti 

žodžius, kurių rašybą 

mokėsi. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

teisingai sukurti 

sakinius ir juos 

užrašyti. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

raštu atsakyti į 

klausimus, teisingai 

užrašyti atsakymus. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

įvertina mokinių 

gebėjimą sudaryti 

sakinius ir juos 

užrašyti. 

Vertinimo kriterijus – 

kaip mokiniai geba 

pritaikyti išmoktas 

taisykles. 

3. Matematika 

Tema: Kas matuojama 

metrais? 

Vadovėlis 64 - 65 psl., 

pratybos 43 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 Fizinis ugdymas 

Tema: Ąžuolo mankšta. 

Fiziniai pratimai. 

Šuoliukai per šokdynę. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Matematika 

Tema: Kas matuojama 

kilometrais? 

Vadovėlis 68 - 69 psl., 

pratybos 45 psl., 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Ar jau moku? 

Vadovėlis 70 - 71 psl., 

pratybos 46 - 47 psl., 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas:  Tamo dienynas: Tamo dienynas: Tamo dienynas: 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

43 psl., 

Eduka klasė 

Pateikiama nuoroda. 

 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

45 psl., 

Eduka klasė. 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

46 - 47 psl 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

įvardyti, kas 

matuojama metrais. 

 Mokiniai atlieka 

fizinius pratimus, 

nufilmavę  atsiunčia 

mokytojai. 

Mokytoja patikrina 

užduotis ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

įvardinti, kokie 

atstumai matuojami 

kilometrais. 

 

Mokytoja patikrina 

užduotis ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

atlikti užduotis su laiko 

ir ilgio matavimo 

vienetais. 

4. 

 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: Pynimas iš 

popieriaus „Žuvytė“. 

   Pasaulio pažinimas 

Tema: Projektas „Kaip 

užauga giminės 

medis?“ 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Tamo dienynas:  

Pateikiama nuoroda. 

   Tamo dienynas:  

Užduotys  

Mokiniai dirba dvi 

pamokas, mokytojas 

įvertins, kai darbas bus 

baigtas. 

   Sudaryti savo giminės 

medį, 

nufotografuojama ir 

atsiunčiama mokytojai. 

Mokytoja jas patikrina 

ir įvertina. Vertinimo 

kriterijus- kaip 

mokiniai pažįsta savo 

giminę. 

5. 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: Pynimas iš 

popieriaus „Žuvytė“.  

Matematika 

Tema: Skaičiuojame 

kelio ilgį metrais.  

Matematika 

Tema: Ilgio matavimas. 

EMA 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Giminės medis. 

EMA.Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Ąžuolo mankšta. 

Fiziniai pratimai. 

Šuoliukai per šokdynę. 
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Vadovėlis 66 - 67 psl., 

pratybos 44 psl., 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

 Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas:  

Pateikiama nuoroda. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

44 psl., 

Eduka klasė. 

Tamo dienynas: 

Užduotys EMA. 

Tamo dienynas:  

Pratybų sąsiuvinyje  

43-44 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

 

Mokinys 

nufotografuoja savo 

darbą ir atsiunčia 

mokytojui. Mokytojas 

įvertina. Vertinimo 

kriterijai – mokinių 

gebėjimas dirbti pagal 

nurodymus. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

apskaičiuoti kelio ilgį 

metrais. 

Mokytoja patikrina 

atliktas užduotis ir 

įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

skaičiuoti įvairius ilgio 

vienetus. 

Mokytoja įvertina 

mokinių darbą. 

Vertinimo kriterijus – 

ar mokiniai suprato šį 

posakį. 

Mokiniai atlieka 

fizinius pratimus, 

nufilmavę  atsiunčia 

mokytojai. 

6.     Klasės valandėlė 

„Mano hobis“. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – 15 d.) 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 
Dalykas: anglų kalba 

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

TAMO. 

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

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

Pamo- 

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 7a klasė 

Tema: Self-Check 6. 

2a klasė 

Tema: Skills time. Pamoka 

Zoom platformoje. 

5 klasių III gr.  

Tema: Vocabulary Bank 7. 

2b klasė 

Tema: Module 11 kartojimas. 

6 klasių III gr.  

Tema: Everyday English 

7d. 

Pasiruošimas testui, 

pasitikriname, kaip 

įsisavinome Module 6 

medžiagą. Padaryti 

vadovėlio p. SC6. 

Vadovėlio p. 84-85. Žiūrėti 

nurodytą video medžiagą. 

Padaryti į sąsiuvinį vadovėlio 

3 pratimą p. 84, 1 pratimą p. 

85. 

Žodyno kartojimas, 

pasiruošimas testui, atitinka 

pratybų p. 106 Ex. 1, 2. 3; p. 

107 Ex. 1, 2, 3. 

Padaryti pratybų p. 84-85, 

pasikartoti Module 11 

žodžius, pasiruošti testui. 

Vadovėlyje p. 88 

perskaityti ir žodžiu 

išsiversti Ex. 1, 2. 

Naudojantis Ex. 1 frazėmis, 

raštu 3-4 sakiniais atsakyti į 

klausimą What do you 

think about scuba diving?, 

atsakymus atsiųsti į Tamo. 

Savarankiškas darbas. Formuojamasis Savarankiškas darbas. Formuojamasis Sudėtinis pažymys 

2. 4a klasė 
Tema: Tema: Mokomės 

rašyti laišką. 

2b klasė 

Tema: Skills time. 

Pamoka Zoom platformoje. 

8a klasė 
Tema: Culture Corner 7e. 

2b klasė 

Tema: Module 11 kartojimas. 

5 klasės III gr.  
Tema: Grammar Bank 7. 

Pamoka Zoom platformoje. 

Perskaityti laišką vadovėlio 

p. 16, išsiversti. Padaryti 

pratybų p. 21 – parašyti 

atsakymą. 

Vadovėlio p. 84-85. Žiūrėti 

nurodytą vaizdo medžiagą. 

Padaryti į sąsiuvinį vadovėlio 

Vadovėlyje p. 89 susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą, padaryti Ex. 2, 

atsakymus atsiųsti į Tamo. 

Padaryti pratybų p. 84-85, 

pasikartoti Module 11 

žodžius, pasiruošti testui. 

Gramatikos kartojimas, 

pasiruošimas testui, atitinka 

pratybų p. 83 Ex. 2, 2, 3, 4; 

p. 85 Ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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3 pratimą p. 84, 1 pratimą p. 

85. 

Epratybose padaryti 7d, e, f 

Ex. 1, 2, 3, atitinka popierinių 

pratybų p. 58. 

Formuojamasis Formuojamasis Sudėtinis pažymys Formuojamasis Sudėtinis pažymys 

4. 3.  8a klasė 

Tema: Everyday English 7d. 

Tema: Daugiskaitos 

kartojimas. Pamoka Zoom 

platformoje. 

4a klasė 

Tema: Places in the city. 

Pamoka Zoom platformoje. 

3a klasė 

Tema: Testas. Pamoka Zoom 

platformoje. 

6 klasės II gr. 

Tema: Everyday English 

7d. 

Vadovėlyje perskaitom Ex. 1 

p. 88. Epratybose padarom 

Everyday English 7d, e, f 

Ex. 4, atitinka popierinių 

pratybų Ex.4 p. 58. 

Vadovėlio p. 28-29. Pratybų 

p. 60, pasitikriname. 

Pasiruošti testui Unit 15. 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas vadovėlio p. 18-

19. Padaryti pratybų p. 23, 

pasitikriname. 

Pakartojame mokomąją 

medžiagą. Darome testą Unit 

15. 

Vadovėlyje p. 88 

perskaityti ir žodžiu 

išsiversti Ex. 1, 2. 

Naudojantis Ex. 1 frazėmis, 

raštu 3-4 sakiniais atsakyti į 

klausimą What do you 

think about scuba diving?, 

atsakymus atsiųsti į Tamo. 

Savarankiškas darbas. Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis Sudėtinis pažymys 

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Skills 7c. 

3b klasė 

Tema: Daugiskaitos 

kartojimas. Pamoka Zoom 

platformoje. 

4b klasė 

Tema: Places in the city. 

Pamoka Zoom platformoje. 

3b klasė 

Tema: Testas. Pamoka Zoom 

platformoje. 

 

Padaryti pratybų Ex. 1, 2, p. 

56, Ex. 5 p. 57. 

Vadovėlio p. 28-29. Pratybų 

p. 60, pasitikriname. 

Pasiruošti testui Unit 15. 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas vadovėlio p. 18-

19. Padaryti pratybų p. 23, 

pasitikriname. 

Pakartojame mokomąją 

medžiagą. Darome testą Unit 

15. 

 

Savarankiškas darbas Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis  

5. 5 klasės III gr.  

Tema: Language Review. 

 7a klasė 

Tema: Vocabulary Bank 6. 

4b klasė 

Tema: Klausimų sudarymas. 

Pamoka Zoom platformoje. 

7a klasė 

Tema: Grammar Bank 6. 

Module 7 medžiagos 

kartojimas, vadovėlio p. LR7 

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

 Padaryti epratybų Vocabulary 

Bank 6, atitinka popierinių 

pratybų p. 117, 118, 119. 

Vadovėlio p. 20-21 mokomės 

sudaryti būsimojo laiko 

paprastuosius ir 

specialiuosius klausimus, į 

juos atsakyti. Padaryti 

pratybų p. 22, pasitikrinti, 

įsivertinti. 

Padaryti pratybų Grammar 

Bank pratimus p. 91, 

pasiruošti testui. 
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Formuojamasis  Savarankiškas darbas Formuojamasis Savarankiškas darbas 

6. 6 klasės III gr.  

Tema: Skills 7c. 

6 klasės III gr.  

Tema: Skills 7c Listening. 

Pamoka Zoom platformoje. 

1 a, b, c, d klasės 

Tema: Raidės Q ir R. 

8a klasė 

Tema: Across the 

Curriculum 7f. 

 

Padaryti pratybų Ex. 1, 2, p. 

56, Ex. 5 p. 57. 

Atliekame pratybų Ex, 6, 7 p. 

57, klausome ir įrašome 

atsakymus į Ex. 4 p. 56, Ex, 

8 p. 57. 

Pasiklausyti nurodyto įrašo 

nuo 8 min. 10 sek. iki 

pabaigos. Pakartoti paskui 

diktorių. Padaryti pratybų p. 

48-49. 

Vadovėlyje p. 90 susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą, padaryti Ex. 2, 

atsakymus atsiųsti į Tamo. 

 

Savarankiškas darbas Sudėtinis pažymys. Tėveliams išversti išgirstą 

pasakojimą. 

Sudėtinis pažymys.  

7. Visos klasės 

Konsultacijų teikimas. 

6 klasių II gr.  

Tema: Skills 7c Listening. 

Pamoka Zoom platformoje. 

   

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

Atliekame pratybų Ex, 6, 7 p. 

57, klausome ir įrašome 

atsakymus į Ex. 4 p. 56, Ex, 

8 p. 57. 

   

 Sudėtinis pažymys.    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 
Klasė: 3a 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

2.  Lietuvių kalba  
Tema: Kodėl svarbu mokėti paaiškinti žodžių rašybą? 

Vaizdo pamoka- per Zoom programą- 12 val. 

 

Ste(a)m  

Tema: Pateiktis- Grūdinės kultūros 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Pasiskaityk kur naudojamos grūdinės kultūros. 

Tamo dienyne: mokomės taisyklingai rašyti būdvardžių 

ir daiktavardžių poras, kai galūnėse rašomos nosinės 

raidės 

Parašyk savo mėgstamiausią grūdinę kultūrą. Parašyk su šia grūdine 

kultūra receptą bei gaminimo būdą - ant A4 formato lapo, gali gražiai 

apipavidalinti, nupiešti. Vertinimo kriterijai: tvarkingas, estetiškas, 

kūrybiškas, originalus darbas. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis Nufotografuoti receptą ir atsiųsti į Tamo dienyną iki 05-15 d. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kada būdvardžių galūnėse rašome nosines 

raides? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Kaip apskaičiuoti stačiakampio kraštinės ilgį? 

Vaizdo pamoka- per Zoom programėlę- 9 val. 
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Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje (pateikiamos 

užduotys- lietuvių kalba- sumanūs-  

Kada būdvardžių galūnėse rašome nosines raides?- 2 

užduotys. 

Ema pratybos- Būdvardžių rašyba- atlikti iki 05-12 d. 

Tamo dienyne: vadovėlio 46-47psl., pratybose 36-37 psl.- 1, 2, 3 

užduotys. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos užduotys- matematika- Kaip 

apskaičiuoti kraštinės ilgį? Atlikti iki 05-13 d. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt, 

Ema elektroninės pratybos.  

Vertinimas ir įsivertinimas pagal pateiktus kriterijus. 

3.   Matematika 

Tema: Kaip apskaičiuoti stačiakampio perimetrą? 

Vaizdo- pamoka per Zoom programą – 10 val. 

Anglų kalba  

Darbas vadovėlyje- 44-45 psl. Pratybose 34-35 psl. 1, 2, 

3 užduotys. 

 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis.  

4. Muzika Lietuvių kalba  
Tema: Ką vadiname palyginimu? Kada jį vartojame? 

Vaizdo pamoka- per Zoom programą – 11 val. 

Vadovėlio 64-65 psl.  

 Tamo dienyne: pratybose psl. 38- 1 užduotis. 

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

sumanūs. 
 Namų darbas: asinchroniniu būdu - Eduka klasė- sumanūs-  Ką 

vadiname palyginimu? Kada jį vartojame? 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

5.   Pasaulio pažinimnas 

Tema: Kam reikia kompaso? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Vadovėlio 42-43 psl.. 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, Messenger grupę, telefonu. 

. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio 42-43 psl. 

Darbas pratybose 34-35-1,2,3,4 užduotys. 

Konsultacija vyksta telefonu, per Tamo dienyną 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, messengerio grupę, 

telefonu. 
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Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika 

Tema: Sprendžiame uždavinius 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Darbas vadovėlyje 48-49 psl.  

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas panašus į baltą kamuolį? 

Vaizdo pamoka – Zoom programėle.12 val. 

Vadovėlis 44-45 psl. teorijos skaitymas  

Pateiktis- 

https://www.slideserve.com/leon/menulis-
1319657 

Filmukas- Mėnulis, mėnulio fazės ir saulės 

užtemimas - Vaikų enciklopedija 

https://www.youtube.com/watch?v=hf91T1_vr
KU 

Fizinis ugdymas 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. Toliau 

pildome lentelę. Užpildyk lentelę 

„Pratimai per 1 min“- word formatu 

pateikta lentelė.  

 

Tamo dienynas: Vadovėlis 48-49 psl., 

darbas sąsiuvinyje- 1, 2- pasirink vieną 

iš figūrų-  b, c, d – išmatuok ir nubrėžk 

atkarpą, 4 užduotys. 

Pratybose 30-31 psl. – 4,5 užduotis. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Vadovėlis 44-45 psl.   

Pratybose 36 psl. - 1,2, 3 užduotys. 

Tamo dienyne: pateikta lentelė word 

formatu. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo 

spalvomis. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Atsiųsti užpildytą lentelę „Pratimai per 1 

min“ į Tamo dienyną. 

2. Fizinis ugdymas 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 
Toliau pildome lentelę. Užpildyk 

lentelę „Pratimai per 1 min“- word 

formatu pateikta lentelė.  

Šokis 

 

Lietuvių kalba 
Vaizdo pamoka- Zoom programėle. 11.00 

val. 

Tema: Testas- būdvardžio kartojimas. 

Pateikta pateiktis. 

Tamo dienyne: pateikta lentelė word 

formatu. 

 Tamo dienyne: savarankiškas darbas. 

 Tobulina mankštos įgūdžius, pildo 

lentelę. 

 Mokinių įsivertinimas pagal pateiktus 

vertinimo kriterijus. 

3. Etika  

Tema: Vaikų teisės ir pareigos.Darbas 

su pratybomis „Nendrė“ asinchroniniu 

būdu. 

Matematika 

Tema: Testas- Aš jau moku? 

Vaizdinė pamoka- Zoom programėle. 10 val. 

 

Muzika 

 

Tamo dienynas: 

Pratybose 58-59 psl.  1, 2, 3 užduotys. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,  

 

https://www.slideserve.com/leon/menulis-1319657
https://www.slideserve.com/leon/menulis-1319657
https://www.youtube.com/watch?v=hf91T1_vrKU
https://www.youtube.com/watch?v=hf91T1_vrKU
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Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis. 

Mokinio vertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus ir  įsivertinimas - šviesoforo 

spalvomis. 

 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Ką vadiname palyginimu? Kada 

jį vartojame? 

Vaizdo pamoka- Zoom programėle. 11 

val. 

Teksto skaitymas, ieškojimas 

palyginimų. Pasiruošimas aprašymo 

rašymui vadovėlio psl. 66-67 

Anglų kalba 

 

Dailė-technologijos 

Tema: Peizažas 

Peteikta pateiktis- „Peizažas“. Pažiūrėti 

skaidres, nupiešti norimą peizažą. 

Tamo dienynas: 

Savarankiškas darbas užduotis 

atliekame sąsiuvinyje. 

 Tamo dienynas: 

Priemonės- akvareliniai dažai, guašas, 

piešimo lapas, teptukas. 
Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje 

pagal pateiktus vertinimo kriterijus.. 

 Atsiųsti į Tamo dienyną iki 05-15 d. 

5. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip kuriant veikėjo aprašymą 

pasitelkti būdvardžius ir palyginimus.  

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Vadovėlio 66- 67 psl.  

Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Vadovėlio 68-69 psl. 

Dailė-technologijos 

Tema: Peizažas 

Pateikta pateiktis- „Peizažas“. Pažiūrėti 

skaidres, nupiešti norimą peizažą. 

Tamo dienyne:  

Remdamiesi vadovėlio 66-67 psl., 

pratybose psl. 39-1 užduotis, parašyti 

aprašymą.  

Tamo dienyne: vadovėlio 68-69 psl. skaityti 

tekstą, vadovėlio 69 psl. mokėti atsakyti į 

pateiktus klausimus po tekstu. 

Tamo dienynas: 

Priemonės- akvareliniai dažai, guašas, 

piešimo lapas, teptukas. 

Atsiųsti aprašymą į Tamo dienyną iki 

05-13 

Namų darbas: asinchroniniu būdu - Eduka klasė- 

sumanūs-  lietuvių kalba- sumanūs- Ko 

išmokau? atlikti iki 05-15. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt  

Atsiųsti į Tamo dienyną iki 05-15 d. 

6.   Klasės vadovo programa 

Tema: Koks yra tikras draugas? 

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

?v=PdTc1jSDyAU&list=PLDWWFGEW

uF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g 

https://www.youtube.com/watch?v=PdTc1jSDyAU&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g
https://www.youtube.com/watch?v=PdTc1jSDyAU&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g
https://www.youtube.com/watch?v=PdTc1jSDyAU&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Rima Marozienė 
Dalykas: matematika 

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

per Office 365, TAMO dienyno pagalba ir elektroniniu paštu. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 5a klasė 

Tema: Kubo išklotinės. 

104 - 105 psl. 

6b klasė 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. Sprendžiame. 

78 – 79  psl. 

6b klasė 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. Pasitikriname. 

83 psl. 

5b klasė 

Tema: Erdviniai kūnai. 

Pasitikriname. 107 psl. 

YouTube filmas. 

8a klasė 

Tema: Plotai. 

Pasitikriname. 123 

psl. 

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. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas Savęs įsivertinimas Savęs įsivertinimas 

 

Savęs įsivertinimas 

 

2. 7a klasė I grupė 

Tema: Lygūs 

trikampiai. 

Pasitikriname. 85 psl. 

YouTube filmas. 

6a klasė 

Tema: Apibendriname ir 

sprendžiame. 76 - 77 

psl. Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Apibendriname ir 

sprendžiame. 80 psl. 

YouTube filmas.  Office 

365 (vaizdo pamoka). 

7a klasė II grupė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Lygūs trikampiai. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. Office 365 

(vaizdo pamoka). 
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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. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

3. 6a klasė 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. 

Sprendžiame. 78 – 79  

psl. 

5a klasė 

Tema: Apibendriname ir 

sprendžiame. 100 - 101 

psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Apibendriname ir 

sprendžiame. 80 psl. 

YouTube filmas. 

7a klasė I grupė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Lygūs trikampiai. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

5a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Erdviniai 

kūnai. Stačiakampis 

gretasienis. Kubas.  

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

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. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

4. 5b klasė 

Tema: Kubo išklotinės. 

104 - 105 psl. 

5b klasė 

Tema: Apibendriname ir 

sprendžiame. 100 - 101 

psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 6a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Lygūs 

trikampiai. 

Skiautinys. 81 psl. 

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 

5. 8a klasė  6a klasė 5a klasė 5b klasė 
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Tema: Trapecijos ploto 

formulė. 114 – 115 psl. 

YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Tema: Duomenys. 

Rinkiniai. Pasitikriname. 

83 psl. 

Tema: Erdviniai kūnai. 

Pasitikriname. 107 psl. 

YouTube filmas. 

 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Erdviniai 

kūnai. Stačiakampis 

gretasienis. Kubas.  

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. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 Savęs įsivertinimas 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

6. 7a klasė II grupė 

Tema: Lygūs 

trikampiai. 

Pasitikriname. 85 psl. 

YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Lygūs trikampiai. 

Skiautinys. 81 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

8a klasė 

Tema: Apibendriname ir 

sprendžiame. 118 - 119 

psl., 120 – 121 psl. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

 

6b klasė 

Tema: Apibendriname ir 

sprendžiame. 76 - 77 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Klasės valandėlė 

Pokalbis: Apie 

elektronines patyčias. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

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. 

 

 

 

Savęs įsivertinimas Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 

7.  8a klasė 

Tema: Skritulio ploto 

formulė. 116 – 117 psl. 

YouTube filmas. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

 

 

Konsultacinė pamoka  

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 
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TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: TOMAS ASAKAVIČIUS 
Dalykas: Muzika   

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

dienyno pagalba, elektroniniu paštu taip pat telefonu. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 

 

 

2a klasė 

Pamokos tema 

„Pasaulio tautų 

dainos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Rondo forma“ 

Skenuota medžiaga  

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

Facebook 

TAMO žurnalas 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus 

vertinamas. 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

2. 

 

 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

1c klasė  

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“. 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“. 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Kelionė buriniu laivu“ 

(muzikos klausymas). 
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Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA Mokytojo parengtos 

skaidrės. 

VAIZDO PAMOKA 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Vaizdo pamokoje 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

3. 

 

 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė 

Pamokos tema 

„Pasaulio tautų 

dainos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

5a klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai Lenkai 

ir Lietuvoje 

gyvenančios kitos 

tautos“ 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė  

Pamokos tema 

„Pasaulio tautų dainos“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Kelionė buriniu laivu“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

skaidrės. 

VAIZDO PAMOKA 

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 

Kaupiamasis 

įvertinimas 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Vaizdo pamokoje 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

4. 

 

 

 

 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos spalvos“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

2a klasė 

Pamokos tema 

„Pasaulio tautų dainos“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

6b klasė 

Pamokos tema: „Mano 

mėgstamiausias 

pasaulio muzikos 

atlikėjas“. 

Skenuota medžiaga. 

VAIZDO PAMOKA 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

Facebook.  

 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

 

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 
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Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Vaizdo pamokoje 

Mokiniai bus vertinami 

pažymiu. 

5. 6a klasė 

Pamokos tema: „Mano 

mėgstamiausias 

pasaulio muzikos 

atlikėjas“. 

Skenuota medžiaga. 

VAIZDO PAMOKA 

5b klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai Lenkai 

ir Lietuvoje 

gyvenančios kitos 

tautos“ 

VAIZDO PAMOKA 

1c klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

 

TAMO žurnalas 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

 

Mokiniai bus vertinami 

pažymiu. 

Kaupiamasis 

įvertinimas.  

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Vaizdo pamokoje 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

6.  8a klasė 

Pamokos tema: „Mano 

mėgstamiausias 

pasaulio muzikos 

atlikėjas“. 

Skenuota medžiaga. 

VAIZDO PAMOKA 

8b klasė 

Pamokos tema: „Mano 

mėgstamiausias 

pasaulio muzikos 

atlikėjas“. 

Skenuota medžiaga. 

VAIZDO PAMOKA 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „Balso 

lavinimo ir dikcijos 

pratimai“ 

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

 

 

 Mokiniai bus vertinami 

pažymiu. 

Mokiniai bus vertinami 

pažymiu. 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

 

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „Balso 

lavinimo ir dikcijos 

pratimai“ 

  

  TAMO žurnalas.   

  Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

Mokytojas: Vilma Plutienė 
Dalykas: Informatika, Matematika 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 8b klasė - matematika 

Tema. Prizmės paviršiaus 

plotas ir tūris. 

EMA mokymosi aplinka ir 

Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Duomenų 

apdorojimas ir pateikimas 

skaičiuokle. Teksto ir lentelių 

tvarkymo galimybės 

skaičiuoklėje. Mokiniai 

skiria duomenų formatus, 

tvarko lentelę ir langelius. 

Moka įrašyti, keisti, ištrinti 

lentelių duomenis. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

  6ab klasės II gr. 

IT 

Tema: Kūrybinis darbas 

„Mano šeima“ 

Darbas turi būti atliktas 

kompiuterinės grafikos 

rengykle. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (Prizmės 

paviršiaus plotas ir tūris) 

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

  Darbo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne, 

prisegtame dokumente. 

Visa informacija apie 
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Prieš atliekant užduotis dar 

kartą pasiskaitykite teoriją: 

Eduka klasėje. 

Ir peržiūrėkite video 

medžiagą: 

Prizmės: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5Xkcvg-

Rei4 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą, iki 05-20d. 

  Kūrybinius darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-15d. 

2. 8 klasė T grupė 

IT 

Tema: Duomenų 

apdorojimas ir pateikimas 

skaičiuokle. Teksto ir 

lentelių tvarkymo 

galimybės skaičiuoklėje. 

Mokiniai skiria duomenų 

formatus, tvarko lentelę ir 

langelius. Moka įrašyti, 

keisti, ištrinti lentelių 

duomenis. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

8b klasė – matematika 

Tema. Sukiniai 

Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

   

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasėje (Sukiniai). 

Prieš atliekant savarankiško 

darbo užduotis, dar kartą 

   

https://www.youtube.com/watch?v=5Xkcvg-Rei4
https://www.youtube.com/watch?v=5Xkcvg-Rei4
https://www.youtube.com/watch?v=5Xkcvg-Rei4
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pasiskaitykite teoriją: Eduka 

klasėje. 

Ir peržiūrėkite video 

medžiagą: 

Sukiniai: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=2VIiFETcc2s&list=PL

fHFE3YPbb4Pd008qSmesPe

b9oKd7kZ19&index=27 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą, iki 05-20d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Eduka 

klasės  skaitmeninėje 

mokymosi erdvėje. 

   

3. 7a klasė I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas. Pateikčių 

rengimo pagrindai 

Mokiniai temą geba 

atskleisti glaustai, bet 

įdomia, naudinga, 

įsimintina informacija. 

Išskiria svarbiausius 

dalykus, sąvokas, schemas. 

Parenka iliustracijas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

1c klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

 1d klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

6ab klasės I gr. 

IT 

Tema: Kūrybinis darbas 

„Mano šeima“ 

Darbas turi būti atliktas 

kompiuterinės grafikos 

rengykle. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Pateikčių rengimo 

struktūra, reikalavimai ir 

užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT 

 Užduotys paskirtos 

Eduka klasės 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Darbo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne, 

prisegtame dokumente. 

Visa informacija apie 

https://www.youtube.com/watch?v=2VIiFETcc2s&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=2VIiFETcc2s&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=2VIiFETcc2s&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=2VIiFETcc2s&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=27
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informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

TAMO.LT, 

EDUKA.LT 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą, iki 05-20d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT skaitmeninėje 

erdvėje. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Kūrybinius darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-15d. 

4. 6ab klasės III gr. 

IT 

Tema: Kūrybinis darbas 

„Mano šeima“ 

Darbas turi būti atliktas 

kompiuterinės grafikos 

rengykle. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 8b – matematika 

Tema. Rinkiniai. 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

1a klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

5b klasė 

IT 

Tema: Kūrybinis darbas 

„Mano šeima“ 

Darbas turi būti atliktas 

kompiuterinės grafikos 

rengykle. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Darbo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne, 

prisegtame dokumente. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (Rinkiniai) 

Prieš atliekant užduotis 

dar kartą pasiskaitykite 

teoriją: Eduka klasėje ir 

vadovėlyje 158 psl. 

Ir peržiūrėkite video 

medžiagą: 

Rinkiniai: 

https://www.youtube.com

/watch?v=51_Dhk68G58

&list=PLfHFE3YPbb4Pd

008qSmesPeb9oKd7kZ19

&index=22 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Užduotys paskirtos 

Eduka klasės 

mokymosi aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, 

EDUKA.LT 

Darbo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne, 

prisegtame dokumente. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
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Kūrybinius darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-15d. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Kūrybinius darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-15d. 

5.  7a klasė II gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir 

pristatymas. Pateikčių 

rengimo pagrindai 

Mokiniai temą geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija. Išskiria 

svarbiausius dalykus, 

sąvokas, schemas. Parenka 

iliustracijas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

1b klasė 

IT 

Tema: Algoritmai ir 

programavimas  

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

8b klasė - 

matematika 

Tema. Imties skaitinės 

charakteristikos 

Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi 

platformoje. 

 

 

 Pateikčių rengimo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT 

Užduotys paskirtos 

Eduka klasėje (Imties 

skaitinės 

charakteristikos). 

Prieš atliekant 

savarankiško darbo 

užduotis, dar kartą 

pasiskaitykite teoriją: 

Eduka klasėje, o tik 

tada atlikite 

savarankiško darbo 

užduotis. 

Imties skaitinės 

charakteristikos: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=51_Dhk6

8G58&list=PLfHFE3

 

https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
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YPbb4Pd008qSmesPe

b9oKd7kZ19&index=

22 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Darbus atsiųsti į Office365 

paštą, iki 05-20d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka klasės  

skaitmeninėje 

mokymosi erdvėje. 

 

6. 2a klasė 

IT 

Tema: Virtualus 

komunikavimas 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Didelis įvykis ir 

Flappy 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi 

erdvėse. 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 2 gr. 

Scratch programa. Veikėjai: 

kaukių keitimas, naujų 

veikėjų piešimas. 

 

5a klasė 

IT 

Tema: Kūrybinis darbas 

„Mano šeima“ 

Darbas turi būti atliktas 

kompiuterinės grafikos 

rengykle. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2b klasė 

IT 

Tema: Virtualus 

komunikavimas 

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

Tema: Didelis įvykis ir 

Flappy 

Code.org - 

skaitmeninėje 

programavimo 

platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt 

ir Code.org mokymosi 

erdvėse. 

Klasės valandėlė, 8b 

Tema: „Aš gebu 

prisijaukinti IKT įrankius, 

o Tu?“. 

Pokalbis - diskusija vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org 

mokymosi aplinkose. Visa 

informacija apie užduotis 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Darbo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne, 

prisegtame dokumente. 

Užduotys paskirtos 

Eduka klasės ir 

Code.org mokymosi 

aplinkose. Visa 

Bendravimas vyks 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=51_Dhk68G58&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=22
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bus teikiama TAMO.LT, 

EDUKA.LT, CODE.ORG 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, 

EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

Formuojamasis vertinimas Kūrybinius darbus atsiųsti 

į Office365 paštą iki 05-

15d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

 

7. Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 1 gr. 

Scratch programa. Veikėjai: 

kaukių keitimas, naujų 

veikėjų piešimas. 

 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 3 gr. 

Scratch programa. Veikėjai: 

kaukių keitimas, naujų 

veikėjų piešimas. 

 

 Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 4 

gr. 

Scratch programa. 

Veikėjai: kaukių 

keitimas, naujų veikėjų 

piešimas. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 

Formuojamasis vertinimas Formuojamasis vertinimas  Formuojamasis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

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

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

dienyno pagalba 

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

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

temą. 

Pamo

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadien

is 
 

1. 

5b klasė -  Gamta ir žmogus 

Tema: Daržo augalai. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Tema: Nuo elektrinės iki 

elektros lizdo. 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu  

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 190,191 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1 ,3,4, kl. iš 191 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 37 

psl. 

 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 228, 229 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 229 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 36 

psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

  Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 
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5a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Daržo augalai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 5a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Bulvė- svarbus  

maistinis augalas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

6b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Nuo elektrinės iki  

elektros lizdo. 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu  

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 190,191 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1 ,3,4, kl. iš 191 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 37 

psl. 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 194, 195 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

38,39  psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 228, 229 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 229 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 36 

psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 

3 6b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Elektros grandinės. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

6a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Elektros grandinės. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

 

5b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Bulvė- svarbus 

maistinis augalas. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

8b klasė – Chemija 

Tema: 6 skyriaus kartojimas. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 224,225 psl. 

Atsakyti į 1,2,4,6 kl. iš 225 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 35 

psl. 

https://www.slideshare.net/Sau
liusBalciunas/elektronika-

48555783 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 224,225 psl. 

Atsakyti į 1,2,4,6 kl. iš 225 psl 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 35 psl. 

https://www.slideshare.net/Sauliu
sBalciunas/elektronika-48555783 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 194, 195 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

38, 39  psl. 

 

Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 114,132 psl. 

2. Atlikti  1, 2, 3, 4, 5 užduotis. iš 

133 psl. 

 

 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

4. 8a klasė - Chemija  

Tema: Anglies ir deguonies 

ciklai. 

8b klasė - Biologija  

Tema: Genetinės ligos. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

 

7a klasė 2 gr. –Biologija 

Tema: Gyvieji aplinkos 

būklės rodikliai. 

8a klasė – Chemija 

Tema: 6 skyriaus kartojimas. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

https://www.slideshare.net/SauliusBalciunas/elektronika-48555783
https://www.slideshare.net/SauliusBalciunas/elektronika-48555783
https://www.slideshare.net/SauliusBalciunas/elektronika-48555783
https://www.slideshare.net/SauliusBalciunas/elektronika-48555783
https://www.slideshare.net/SauliusBalciunas/elektronika-48555783
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Pamoka vyks  sinchroniniu 

būdu. (vaizdinė pamoka) 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu( vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 130,131 psl. 

2. Atsakyti į 1, 4, 5 kl. kl. iš 131 

psl. 

Vadovėlis Biologija. 

Naudojantis įvairiais informacijos 

šaltiniais padaryti pristatymą apie 

genetines ligas. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 76, 77 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3 kl. iš 77 

psl. 

Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 114,132 psl. 

2. Atlikti 1, 2, 3, 4, 5 

užduotis. iš 133 psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

5. 8b klasė – Chemija 

Tema: Anglies ir deguonies 

ciklai. 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

mokymas (vaizdinė pamoka) 

8a klasė – Biologija 

Tema: Genetinės ligos. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu  

7a klasė 1gr. -Biologija  

Tema: Gyvieji aplinkos 

būklės rodikliai. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

7a klasė 2gr. – Biologija 

Tema: Žmogus-gamtos 

saugotojas. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 130,131 psl. 

2. Atsakyti į 1, 4, 5 kl. iš 131 

psl. 

Vadovėlis Biologija. 

Naudojantis įvairiais informacijos 

šaltiniais padaryti pristatymą apie 

genetines ligas. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 76, 77 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2,  kl. iš 77 

psl. 

Vadovėlis Biologija: 

1.Skaityti 78, 81 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3 kl.81 psl. 

 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

6. Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

 7 klasė 1gr - Biologija Tema: 

Žmogus-gamtos saugotojas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Klasės  

Valandėlė 

Tema: Ar 

moku 

mokytis? 

Vandens šiluminės savybės 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=TMEimgMBlV4 

Vandens šiluminės savybės 

https://www.youtube.com/watch?
v=TMEimgMBlV4 

 Vadovėlis Biologija: 

1.Skaityti 78, 81 psl. 

2.Atsakyti į 1,2,3 kl.81 psl. 

 

 http://klase.

puslapiai.lt/k

lases-

valandele/ar

https://www.youtube.com/watch?v=TMEimgMBlV4
https://www.youtube.com/watch?v=TMEimgMBlV4
https://www.youtube.com/watch?v=TMEimgMBlV4
https://www.youtube.com/watch?v=TMEimgMBlV4
http://klase.puslapiai.lt/klases-valandele/ar-moku-mokytis/
http://klase.puslapiai.lt/klases-valandele/ar-moku-mokytis/
http://klase.puslapiai.lt/klases-valandele/ar-moku-mokytis/
http://klase.puslapiai.lt/klases-valandele/ar-moku-mokytis/
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-moku-

mokytis/    

   Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

  

http://klase.puslapiai.lt/klases-valandele/ar-moku-mokytis/
http://klase.puslapiai.lt/klases-valandele/ar-moku-mokytis/
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

                                                     

Mokytojas: VILMA VILTĖ ŠIVICKIENĖ 
Klasė: 1b 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  Pasaulio pažinimas 

(integracija su lietuvių 

kalba).  

TEMA: 

„Giminės medis. 

Vadov. pusl 46-47 

Pratybos. 

 

 

Pasaulio pažinimas 

(integracija su lietuvių 

kalba).  

TEMA: 

Saulė – šviesos ir šilumos 

šaltinis. 

Pateiktis. Papildoma 

informacija  ir užduotys 

Edukoje. 

Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu“) 

TEMA: 

Kartojimas 

Ką galiu sukurti per vasaros 

atostogas ? 

Vadovėlis 82 - 83 psl., 

pratybos  51 - 52 psl., 

Eduka klasė. 

Matematika 

TEMA: 

Susitikimas Zoom 

pamokoje. Kartoju , ką 

jau moku. Mini apklausa. 

10.00 val. 

 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Teksto suvokimas“. 

Mokausi suprasti tekstą ir 

atsakyti į klausimus. 

Užduotys Ema pratybose. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Messenger grupė, Tamo 

dienynas. 

 

Atlikę užduotis mokiniai 

atliks asmeninį įsivertinimą 

Atlikę užduotis mokiniai 

atliks asmeninį įsivertinimą 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 
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„Sėkmės 

dienoraštyje“sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Koliažo atsiuntimas 

mokytojai. 

„Sėkmės 

dienoraštyje“sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Nufotografuoti užduočių lapą 

ir atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

„Sėkmės 

dienoraštyje“sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

2.  Matematika 

TEMA: 

Kaip apskaičiuoti įvykio 

trukmę ? 

„Pažįstu laikrodį.“ 

Vadov. pusl. 62-63 

Pratybos pusl. 42. 

*Papildomos užduotys 

lapuose 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Susitikimas Zoom 

pamokoje. 

Kartoju ką jau moku ! 

10.00 val. 

Kartojimo pamoka. Mini 

apklausa. 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

Ką skaitysiu per vasarą ? 

Vadov. pusl. 86-87 

Pratybos pusl. 61 -62 . 

 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Užklasinis skaitymas. 

Užduotys Eduka klasėje. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

 Ema pratybos, Tamo 

dienynas, bendra grupė. 

 

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Užduočių fotonuotrauka 

siunčiama mokytojai. 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Mokytojos EMA pratybų 

vertinimas. 

Užduočių fotonuotrauka 

siunčiama mokytojai. 
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3.  Lietuvių kalba 

TEMA: 

Teksto suvokimas. 

Vadovėlis 80 - 81 psl., 

pratybos 55 - 56 psl., 

*Užduotys lapuose. 

*Užduotis Edukoje. 

Matematika 

TEMA: 

 „Skaičiuojame kelio ilgį 

metrais“, 

vadovėlio psl., 66-67. 

Darbas pratybose, psl. 44. 

*Papildomos užduotys į 

sąsiuvinį (prisegtame 

aplanke). Užduotis turi atlikti 

visi. 

STEAM. 

 (integracija su pasaulio 

pažinimu ir matematika). 

TEMA: 

„Kuriu giminės medį“ 

Mokausi pristatyti 

papasakoti. 

 Fizinis ugdymas 

Integracija su anglų kalba 

TEMA: 

„Mankštinuosi linksmai“. 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne.- 

EMOJE. 

 

 Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Fotonuotraukos siuntimas 

mokytojai. 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

 

 

4. 

Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu) 

TEMA: 

Ką išmokau rašyti 

taisyklingai? 

Vadovėlis 76 - 79 psl., 

pratybos  53 - 54 psl., 

 Fizinis ugdymas 

Integracija su anglų kalba 

TEMA: 

„Mankštinuosi kartu su 

draugu“ 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„Lankstinys“ 

Mokausi lankstyti. 

Matematika 

TEMA: 

„Matuojame kilometrais“ 

Kas matuojama kilometrais 

? 

Vadovėlis 68 - 69 psl., 

pratybos  45 psl., 

Užduotys Emoje. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne. 
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Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

 Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

5. Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu) 

TEMA: 

„Pakartoju, prisimenu“. 

Mokausi rašyti pilnu sakiniu. 

Eduka klasėje ir užduotys 

lapuose. 

 

Matematika 

TEMA: 

„Matuojame metrais“ 

Vadovėlio  pusl., 64-65. 

Atlieku užduotis pratybose. 

Užduotys pratybose pusl., 

 43 

*Papildomas lapas su 

užduotimis. 

Skaitmeninės EMA užduotys. 

 Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

 „Lankstinys“ 

Mokausi lankstyti. 

 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, Eduka skaitmeninės 

užduotys. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, EMA skaitmeninės 

užduotys. 

 Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne. 

 

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

Aptarimas su tėveliais.  

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Mokytojos EMA užduočių 

vertinimas. 

*Papildomo užduočių lapo 

siuntimas mokytojai. 

 Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

 

6. Neformalus ugdymas - 

Fizinis aktyvumas ir sveika 

gyvensena. 

TEMA: 

Kaip man sekasi apjungti 

tai ką moku ? 

 Neformalus ugdymas- 

Kūrybinės dirbtuvės. 

TEMA: 

Tema: „ Linksmieji 

eksperimentai“. 

Pateikiama nuoroda. 

 KLASĖS VALANDĖLĖ 

TEMA: 

Empatijos ugdymas. 

Mokausi atpažinti jausmus. 

Sąvokos: piktas, susirūpinęs, 

atjauta. 
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Kas yra visuma ir visuminis 

pasaulio vaizdas ? 

Aptarimas. Refleksija. 

Išvados suradimas – ką 

sužinojau. 

Pateiktis „Kas gyvena mūsų 

viduje ?“ 

Praktinė užduotis. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. paštu. 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. paštu. 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. 

paštu. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema- geltona, žalia, 

raudona. 

 Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema- 

geltona, žalia, raudona. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d. – gegužės 15 d.) 

       Mokytojas: Violeta  Visockienė 
       Dalykas: lietuvių kalba 

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

pagalba. 

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

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

temą. 

 

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

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

Tema:5. Kodėl draugiškas 

juokas virsta pikta pašaipa? 

5 b klasė - kalba 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Tema: Vilė Vėl  Goda 

   1.Skaityti psl. 109-110 

2.Atlikti  užduotis, pateiktas 

Tamo 

1.Perskaityti psl. 92-94 

2. Atlikti psl.95 – 2, 3,4 

užduotis 

   Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

2. 5b klasė - literatūra 

Pamoka vyks 

asinchroniniu 

būdu 

Tema: 1. Kai tikras 

draugas šalia 

 

5 b klasė- literatūra 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

Tema: 4.Būdvardžių 

daiktavardėjimas. Būdvardis 

sakinyje 

 5b klasė - literatūra 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

Tema: 2. Aš renkuosi gerumą 

Vilė Vėl „Goda“ 

8b klasė - kalba 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Tema: Raštingumo pratybos  
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1.Skaityti psl. 86-88 

2. Diskusijos sąvokos 

supratimas, diskusiniai 

klausimai 

1.Perskaityti psl. 42- 43 

2. Atlikti  mokytojos 

pateiktas užduotis 

 

 1. Skaityti psl. 90-94 

2. Atsakyti į psl. 90 –2, 3, 5 

klausimus 

 

Užduočių atlikimas svetainėje 

Lietuvių kalba 7-8 kl. 

Kaupiamasis vertinimas Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

3. 5 b klasė kalba 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

Tema: 3. Būdvardžių 

laipsniai, jų rašybos 

ypatumai. Įvardžiuotiniai 

būdvardžiai 

8a klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Tema:5. Kodėl draugiškas 

juokas virsta pikta pašaipa? 

  8a klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Tema: Raštingumo pratybos 

 

1.Perskaityti psl. 80- 81 

2.Atlikti užduotis, 

pateiktas Tamo dienyne 

1. Skaityti psl. 106-108 

2.Atlikti užduotis, pateiktas 

Tamo dienyne 

  Užduočių atlikimas svetainėje 

Lietuvių kalba 7-8 kl. 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Kaupiamasis vertinimas   Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

4. 8b klasė – literatūra 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

Tema: Išplėstiniai 

dalyviniai pažyminiai, jų 

skyryba 

8a klasė – kalba 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

Tema: Išplėstiniai 

būdvardiniai pažyminiai, jų 

skyryba 

 8b klasė -  literatūra 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

Tema:5. Kodėl draugiškas 

juokas virsta pikta pašaipa? 

 

1. Skaityti psl. 64-65, 

2. Atlikti užduotis, 

pateiktas Tamo 

1.Perskaityti psl. 64-66 

2.Atlikti  mokytojos pateiktas 

užduotis Tamo 

 1.Skaityti psl. 109-110 

2.Atlikti  užduotis, pateiktas 

Tamo 

 

Kaupiamasis vertinimas. Kaupiamasis vertinimas  Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo  

 

5.  8b klasė - Kalba 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu  
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Tema: Išplėstiniai 

būdvardiniai pažyminiai, jų 

skyryba 

 1.Perskaityti psl. 64-66 

2.Atlikti  mokytojos pateiktas 

užduotis Tamo 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - literatūra  

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. Tema: Išplėstiniai 

dalyviniai pažyminiai, jų 

skyryba 

8b klasė - literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

Tema:5. Kodėl draugiškas 

juokas virsta pikta pašaipa 

   

1. Skaityti psl. 64-65,  

2. Atlikti užduotis, 

pateiktas Tamo  

1. Skaityti psl. 106-108 

2. Atlikti užduotis, pateiktas 

Tamo dienyne 

   

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. 

 

 

  

 


