
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d.- gegužės 22 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 

Mokytojas: A. Macežinskienė 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 

Mokytojas: Ina Andrulienė 

Mokytojas: Inga Levinskienė 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
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Mokytojas: Jolita Miškinienė 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 

Mokytojas: Rima Marozienė 

Mokytojas: Tomas Asakavičius 

Mokytojas: Vilma Plutienė 

Mokytojas: Vilma Viltė Šivickienė 

Mokytojas: Vilmantė Rimkevičienė 

Mokytojas: Violeta  Visockienė 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d.- gegužės 22 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: Salsa posūkis.  

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

išmoks Salsa posūkio 

techniką. 

   

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
   

 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

   

2.        1d klasė  

TEMA: 

 Valsas ratu. 

5b klasė 

TEMA: Salsa posūkis  

3a klasė 

TEMA:  

4a klasė 

TEMA: 
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Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

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 Salsa posūkio 

techniką. 

Čia čia žingsnelis su 

posūkiu. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

išmoks Čia čia čia 

žingsnelio techniką. 

 Čia čia žingsnelis su 

posūkiu. 

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. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

atsakymai į klausimus. 
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: Šokių kovos. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie šokių kovas. 

4b klasė 

TEMA: 

 Čia čia žingsnelis su 

posūkiu. 

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. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

Vertinimas. Darbo 

pateikimas laiku ir 

užduoties išpildymas. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

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

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

mokinsis šokti valsą 

ratu. 

TEMA: Valsas ratu. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

mokinsis šokti valsą 

ratu. 

TEMA: Čia čia 

žingsnelis su posūkiu 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

išmoks Čia čia čia 

žingsnelio techniką. 

TEMA: 

Valsas ratu. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus ir atsakys į 

pateiktus klausimus. 

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

5.   PUG  

Youtube šokio su 

muzika nuorodos 

pateikimas 

6a klasė 

TEMA: 

Šokių kovos. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie šokių kovas. 

 

 

 
 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 18 d. – gegužės 22 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 ,,Kūnų 

įelektrinimas“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

 8 a klasė 

Tema ,,Vandens 

transportas. Oreivystė“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office 365 
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  Tęstinė užduotis ,,Kūnų 

įelektrinimas“ 

Office 365 

Kontrolinio testo 

įvertinimas 

 Uždavinių sprendimas 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

5.   8a klasė 

Tema ,,Kūnų 

plūduriavimo sąlygos“ 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

 8 b klasė 

Tema ,,Vandens 

transportas. Oreivystė“.    

Savarankiškas darbas 

Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office365 

  Testas ,,Kūnų 

plūduriavimas“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

 Uždavinių sprendimas 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

6.   7a (2) klasė 

Tema ,, Kūnų 

įelektrinimas.“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

13.00 val. 

  

  Office365   

  Tęstinė užduotis ,,Kūnų 

įelektrinimas“ 

Office365 

Kontrolinio testo 

įvertinimas 

  

7.   8b klasė  

Tema ,,Kūnų 

plūduriavimo sąlygos“ 
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Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

  Office365   

  Testas ,,Kūnų 

plūduriavimas“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

  

 

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 
Klasė: priešmokyklinio ugdymo grupė 

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. Metų laikų 

atpažinimas. Nuotrauka 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Klausosi dainelės apie 

boružėles 

vaizdo medžiagos  

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Vaikai pasakoja, ką 

mato duotoje schemoje, 

iš kur atsiranda 

drugelis. Nuotrauka 

patalpinama Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje. . 

Sudėlioti dėlionę ir 

atpažinti kokie 

vabaliukai joje yra 

patalpinti. 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Eksperimentas: 

,,Kirminai iš servetėlių 

atgyja“ 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.       Dainelė apie 

vabaliukus, nuoroda 

Pateikiami klausimai 

apie boružėles 

gyvenimą, nuoroda 

Matematinė užduotis, 

nuoroda patalpinama 

Edukacinis filmukas 

,,Pro bitutės akinius“. 

Nuoroda patalpinta 

. 
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patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle. 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle 

tėvelių grupėje. 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje... 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje. 

Žaidimas ,,Kas 

netinka“, nuoroda 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje. 

Pokalbis su vaikais 

apie dovanas ir jų vertę. 

Skaičių pažinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje 

Pagal pateikta schemą 

vaikai pasakoja kaip 

bitutės gamina korį, 

nuotrauka 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. Klausosi tėvelių 

sekamos pasakos 

,,Skruzdėlynas“. 

Nuoroda  

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle tėvelių grupėje 

Klausosi tėvelių 

sekamos pasakos ,,Kaip 

liūdna boružėlė tapo 

laimingiausia 

pasaulyje“, nuoroda 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje. 

Kūrybinė užduotis: 

pasidaryti margaspalvį 

drugelį. 

Kūrybinė užduotis: 

patiems sugalvoti ir 

pasigaminti korį. 

 

 Išmokti eilėraštuką apie 

boružę, nuoroda 

patalpinama Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje. 

Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – 22 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: Test. Revising 

module 6. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2a klasė 

Tema: Skills: reading and 

listening. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

5a/b klasės 

Tema: Test. Revising 

module 6. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2b klasė 

Tema: Test. Revising init 

10. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

6a/b klasės 

Tema: Module 7. 

Introductory lesson. 

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 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Kaupiamasis vertinimas Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 

Kaupiamasis vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

2. 

 

 

4a klasė 

Tema: 

Revising the vocabulary. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2b klasė 

Tema: Revising grammar 

and vocabulary of unit 10. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

8b klasė 

Tema: overwiew of the 

essays- letters to the 

editor. 

Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

2a klasė 

Tema: Getting ready for  

the test 

Vaizdo pamoka ZOOM. 

5a/b klasės 

Tema: Module 7. 

Introductory lesson. 

Vaizdo pamoka Office 365 

TEAMS. 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.  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 Kaupiamasis vertinimas. 

3. 

 

 

 

8b klasė 

Tema: Self-check. 

Getting ready for the 

test. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3a klasė 

Tema: Writing of an 

email to a friend about 

native city. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

4a klasė 

Tema: Test. Revising unit 

14. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

. 

3b klasė 

Tema: Test.Revising unit 

15. 

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: Everyday 

English: Asking for and 

giving information 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3b klasė 

Tema. Writing of an 

email to a friend about 

native city. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

4b klasė 

Tema: Revising grammar. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

. 

3b klasė 

Tema: Test. Revising unit 

15. 

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 vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas 

Kaupiamasis vertinimas  

5. 

 

5a/b klasės  7a klasė 4b klasė 

Tema: Test Nr. 14. 

7a klasė 
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 Tema: Getting ready for 

the test. Self-check 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Tema: Module 7. 

Introductory lesson. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 

Tema: Introducing new 

vocabulary related to the 

topic. Reading. 

Vaizdo pamoka Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą lentelę. 

Kaupiamasis vertinimas 

6.  6a/b klasės 

Tema: overview of the 

informal letters. 

Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 

 8b klasė 

Tema: Test. Revising 

module 6. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

5a klasės valandėlė 

Tema: Kokių gyvenimo 

pamokų suteikė nuotolinis 

mokymas. 

Užsiėmimas vyks 

sinchroniniu 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 18 – 22 d. d.) 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 
Dalykas: lietuvių kalba 

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

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  6a klasė  

LITERATŪRA 

Tema – skyriaus „Kaip 

išgyventi sudėtingas 

situacijas“ 

apibendrinimas. Testas. 

Testavimas vyks Eduka 

mokymosi aplinkoje. 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – K. Peterson. 

„Tiltas į Terabitiją“ 

Psl. vadovėlyje 108-

110; 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip susitaikyti 

su artimo žmogaus 

netektimi? „Tiltas į 

Terabitiją“ 

Grožinio teksto analizė, 

meninės pastraipos 

kūrimas. 

Psl. vadovėlyje 100-

103; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Kūrinio „Rudnosiuko 

istorijos“  suvokimas, 

analizė. 

Meninė teksto 

charakteristika. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip 

kalbėjimas padeda 

pažinti žmogų? 

„Ne Karibų kruizas“; 

Psl. vadovėlyje 122-

124; 

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 
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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 -  Kodėl 

gerbiame kitų tautų 

tradicijas? 

M. Šalčius „Svečiuose 

pas 40 tautų“ 

Projektinė-kūrybinė 

veikla (veiklos 

pristatymas). 

Psl. vadovėlyje 108-

118; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – K. Peterson. 

„Tiltas į Terabitiją“ 

Psl. vadovėlyje 108-

110; 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė  

LITERATŪRA 

Tema -  Kodėl 

gerbiame kitų tautų 

tradicijas? 

M. Šalčius „Svečiuose 

pas 40 tautų“ 

Projektinė-kūrybinė 

veikla (darbas grupėse 

online) 

Psl. vadovėlyje 108-

118; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Ką pasakoja 

keliautojai? 

A. Vaičiulaitis  

„Nuo  Sirakūzų lig 

Šiaurės elnio“. 

Psl. vadovėlyje 119-

123. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

6b klasė  

LITERATŪRA 

 Tema – „Ar prasminga 

aukotis dėl kito?“ 

E. de Amičis „Laivo 

sudužimas“; 

Iliustruojame kūrinio 

epizodą – spalvų 

reikšmės. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

3.  7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – I skyriaus 

apibendrinimas. Testas. 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip susitaikyti 

su artimo žmogaus 

7a klasė  

LITERATŪRA 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Ką pasakoja 

keliautojai? 
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Testavimas vyks 

EDUKA mokymosi 

aplinkoje. 

 

netektimi? „Tiltas į 

Terabitiją“ 

Grožinio teksto analizė, 

meninės pastraipos 

kūrimas. 

Psl. vadovėlyje 100-

103; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Tema -  Kodėl 

gerbiame kitų tautų 

tradicijas? 

M. Šalčius „Svečiuose 

pas 40 tautų“ 

Projektinė-kūrybinė 

veikla (darbas grupėse 

online) 

Psl. vadovėlyje 108-

118; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

A. Vaičiulaitis  

„Nuo  Sirakūzų lig 

Šiaurės elnio“. 

Psl. vadovėlyje 119-

123. 

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 

 

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 –  

Draugą pažinsi 

nelaimėje; 

„Žydrieji jungos“; 

Veikėjo portretas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – 

Žodžio galia. 

„Rudnosiuko istorijos“; 

Psl. vadovėlyje 118-

121. 

Kūrinio ištraukos 

savarankiškas 

skaitymas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

- 7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema –  Kelionių 

literatūros 

apibendrinimas. 

Į(si)vertinimas.  
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  Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

 Užduočių aptarimas, 

naujos temos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

konsultavimas, 

kaupiamasis vertinimas  

vyks  vaizdo pamokoje. 

 Kūrybinio darbo 

aptarimas, vertinimas  

vyks  vaizdo pamokoje. 

5.  6b klasė  

LITERATŪRA 

Tema – skyriaus „Kaip 

išgyventi sudėtingas 

situacijas“ 

apibendrinimas. Testas. 

Testavimas vyks Eduka 

mokymosi aplinkoje. 

7a klasė  

LITERATŪRA 

Tema -  Kodėl 

gerbiame kitų tautų 

tradicijas? 

M. Šalčius „Svečiuose 

pas 40 tautų“ 

Projektinė-kūrybinė 

veikla (darbas grupėse 

online) 

Psl. vadovėlyje 108-

118; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Ar prasminga 

aukotis dėl kito?“ 

E. de Amičis „Laivo 

sudužimas“ 

Psl. vadovėlyje 116-

118; 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė  

LITERATŪRA 

 Tema – „Ar prasminga 

aukotis dėl kito?“ 

E. de Amičis „Laivo 

sudužimas“; 

Iliustruojame kūrinio 

epizodą – spalvų 

reikšmės. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip 

kalbėjimas padeda 

pažinti žmogų? 

„Ne Karibų kruizas“; 

Veikėjo aprašymas. 

Psl. vadovėlyje 124; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 
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6.  7a klasė  

LITERATŪRA 

Tema Kodėl gerbiame 

kitų tautų tradicijas? 

M. Šalčius „Svečiuose 

pas 40 tautų“ 

Projektinė-kūrybinė 

veikla (veiklos 

pristatymas). 

Psl. vadovėlyje 108-

118; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

7a klasė  

LITERATŪRA 

Tema -  Kodėl 

gerbiame kitų tautų 

tradicijas? 

M. Šalčius „Svečiuose 

pas 40 tautų“ 

Projektinė-kūrybinė 

veikla (darbas grupėse 

online). 

Psl. vadovėlyje 108-

118; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

Tema – „Ačiū, 

Mokytojau...“ 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Ar prasminga 

aukotis dėl kito?“ 

E. de Amičis „Laivo 

sudužimas“ 

Psl. vadovėlyje 116-

118; 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 - 22 d. d.) 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2b 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba 

Tema: „Kada ir kaip 

rašome skelbimą ar 

kvietimą?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema:  „Balionų 

parduotuvėje“. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 
 

Matematika 

Tema: „Mamos diena“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

 Lietuvių kalba 

Tema: „Kuriose 

Kuršių Nerijos vietose 

verta apsilankyti“ 

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, elpaštu, EMA 

pratybos.lt, Eduka klas, 

PADLET. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

Atliktas darbas 

atsiunčiamas į el paštą, 

įvertinimas TAMO. 

 Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis.. 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: „Kada ir kaip 

rašome skelbimą ar 

kvietimą?“ 

 STE(A)M 

laboratorija 

Tema:  „Gaminu 

valgyti“    

Matematika 

Tema: „Mados 

studijoje“ 

Matematika 

Tema: „Keramikos 

studijoje“. 
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Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Integruota dailės 

technologijų ir 

STE(A)M pamoka 

Pridedamas failas su 

užduočių lapu  ir 

nuoroda internete. 

 Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.   

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT  

mokymosi aplinkoje, 

PADLET. 

 Į  TAMO.LT ir 

PADLET vaikams bus 

pateikta vaizdo 

medžiaga . 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, , 

Eduka klasė, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

 Nufotografuoti atliktą 

darbą ir atsiųsti į el. 

paštą. 

   Vertinimas TAMO. 

 Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis 

(geltona, žalia, 

raudona). 

3. Pasaulio pažinimas 

Tema: „Kur 

vaizduojamas upių ir 

ežerų tinklas?“ 

 Integruota pamoka 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka.  

   Dailė ir technologijos 

Tema:  „Gaminu 

valgyti“    

Integruota dailės 

technologijų ir 

STE(A)M pamoka 

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. 
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Užduočių taisymas ir 

vertinimas TAMO. 

   Užduoties nuotraukas  

talpinamos PADLET 

platformoje, kuriama 

darbų paroda. 

Vertinimas TAMO. 

4.  

 

Matematika 

Tema: „Sporto 

šventėje“ .  

Integruota pamoka 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

Lietuvių kalba 

Tema: „Kada ir kaip 

rašome skelbimą ar 

kvietimą?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: „Kada, kam ir 

kaip rašome laišką ar 

žinutę?“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.  

Lietuvių kalba 

Tema: „Kada, kam ir 

kaip rašome laišką ar 

žinutę?“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Fizinis ugdymas 

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. 

Vertinimas TAMO. 

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: „Marsiečių 

savaitės mankšta!“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu.  

Lietuvių kalba 

Tema: „Kada, kam ir 

kaip rašome laišką ar 

žinutę?“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: „Kas be rankų 

namus pasistato?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EMA.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Konsultacinė pamoka 

Vyks vaizdo pamoka 
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(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, 

EMA, PADLET.. 

ZOOM platforma. 

 . Užduočių taisymas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje, vertinimas 

TAMO.. 

Užduočių taisymas 

EMA.lt  skaitmeninėje 

erdvėje, vertinimas 

TAMO. 

 

6. Dailė ir technologijos 

Tema:  „Gaminu 

valgyti“    

Integruota dailės 

technologijų ir 

STE(A)M pamoka 

 Būrelis „Smalsučiai“ 

Tema: „ EMA 

matematikos 

užduotys“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 Klasės vadovo 

programa 
Tema: 

MOTYVACINIS 

POKALBIS „Ko 

išmokau...“ 

Vyks vaizdo pamoka. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA elektroninėje 

aplinkoje. 

 ZOOM platforma. 

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 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: DAIVA JAKUČIONIENĖ 
Dalykas: istorija 

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.  5b klasė 

Tema: Neginkluotas 

lietuvių pasipriešinimas 

sovietinės okupacijos 

metais. 
Vadovėlyje P.148-149 ir 

P.150-151,  pratybų 

sąsiuvinyje P.20-1, 2, 3 ir 

P.21-1,3,4 

8a klasė 

Tema: Renkamų valdovų 

laikais 

Vadovėlyje P.225-230, 

pratybų sąsiuvinyje P.37-2, 4 

ir P.38-2 ir 3 užd.  

Teams vaizdo pamoka  

7a klasė II gr. 

Tema: Krikščionybės 

susiformavimas ir 

išplitimas Romos 

imperijoje. Pagonybė ir 

krikščionybė. 
Užduotys vadovėlyje 

P.206-207 

Teams  vaizdo pamoka 

7a klasė I gr. 

Tema: Krikščionybės 

susiformavimas ir išplitimas 

Romos imperijoje. Pagonybė 

ir krikščionybė. 
Užduotys vadovėlyje  

P.206-207 

Teams  vaizdo pamoka 

  Užduotys vadovėlyje 

P.148-149 ir P.150-151 

pratybų sąsiuvinyje P.20 1, 

2, 3 ir P.21-1, 3, 4 užd.   

Vaizdo informacijai 

TIK NORINTIEMS žinoti 

daugiau 

Filmas ,,Kita svajonių 

komada“ 

Užduotys vadovėlyje P.225 ir 

pratybų sąsiuvinyje P.37 -2, 4 

ir P. 38 – 2 ir 3  

 
 

Užduotys vadovėlyje 

P. 206-207 

 

 

Užduotys vadovėlyje 

P. 206-207 
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https://www.youtube.com
/watch?v=3p282azecBk 

 Savarankiškas įsivertinimas  Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje 

2.  5a klasė 

Tema:  

Neginkluotas lietuvių 

pasipriešinimas sovietinės 

okupacijos metais. 
Vadovėlyje P.148-149 ir 

P.150-151,  pratybų 

sąsiuvinyje P.20-1, 2, 3 ir 

P.21-1,3,4 

6a klasė 

Tema: Šaltojo karo pabaiga 

Vadovėlyje P.162-163, 

pratybų sąsiuvinyje P.19-1, 2, 

4 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

5a klasė 

Tema: Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimas. Lietuvos 

valstybės vadovai. 
Vadovėlyje P.160-165 

pratybų sąsiuvinyje  

P.22-3, 5  P.23-1 4 P.24- 1   

užduotys  

Teams vaizdo pamoka  

 

 Užduotys vadovėlyje 

P.148-149 ir P.150-151 

pratybų sąsiuvinyje P.20 1, 

2, 3 ir P.21-1, 3, 4 užd.   

Vaizdo informacijai 

TIK NORINTIEMS žinoti 

daugiau 

Filmas ,,Kita svajonių 

komada“ 
https://www.youtube.com

/watch?v=3p282azecBk 

Užduotys vadovėlyje P.162-

163 ir  pratybų sąsiuvinyje 

P.19-1, 2, 4 

Užduotys vadovėlyje 

P. 160-165, pratybų 

sąsiuvinyje P.22-3ir 5  

P.23 -1 ir  4 P.24-1  

Vaizdo informacijai   
,,Lietuvos 

nepriklaisomybės 

atkūrimas“ 
https://istorijatau.lt/rubrik

os/vaizdo-irasai/223-
idomioji-lietuvos-istorija-
valstybe/1237-lietuvos-

nepriklausomybes-
atkurimas-1990-kovo-11 

 

 Savarankiškas įsivertinimas  Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje.  

 

3.  7a klasė II gr. 8b klasė 6a  klasė 5b klasė  

https://www.youtube.com/watch?v=3p282azecBk
https://www.youtube.com/watch?v=3p282azecBk
https://www.youtube.com/watch?v=3p282azecBk
https://www.youtube.com/watch?v=3p282azecBk
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
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Tema: Romos menas ir 

religija. 

Roma – pasaulio sostinė. 

Ūkinis gyvenimas: žemės 

ūkis, amatai ir prekyba. 

Vadovėlyje P.200-203 

Tema: Renkamų valdovų 

laikais 

Vadovėlyje P.225-230, 

pratybų sąsiuvinyje P.37-2, 4 

ir P.38-2 ir 3 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

Tema: Reikšmingiausi XX 

a. – XXI a. mokslo ir 

technikos laimėjimai ir jų 

poveikis kasdieniam 

žmonių gyvenimui.  

Svarbiausios XXI a. 

pradžios Europos gyventojų 

problemos. Globalinės 

problemos. 

Vadovėlyje P.164-167, 

pratybų sąsiuvinyje P.20- 1, 

2, 4 ir P.21- 1 ir 2 užd.  

Teams vaizdo pamoka  

Tema: Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimas. 

Lietuvos valstybės vadovai. 
Vadovėlyje P.160-165 

pratybų sąsiuvinyje  

P.22-3, 5  P.23-1 4 P.24- 1   

užduotys  

Teams vaizdo pamoka  

 Užduotys vadovėlyje 

P.200-203 

Užduotys vadovėlyje P.225 

 ir pratybų sąsiuvinyje  

P.37 -2, 4 ir P. 38 – 2 ir 3  

 

Užduotys vadovėlyje 

P.164-167  pratybų 

sąsiuvinyje P.20-1, 2, 4 

užd.P.21-1 ir 2 užd.  

Užduotys vadovėlyje 

P. 160-165, pratybų 

sąsiuvinyje P.22-3ir 5  

P.23 -1 ir  4 P.24-1  

Vaizdo informacijai   
,,Lietuvos nepriklausomybės 

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

lietuvos-istorija-
valstybe/1237-lietuvos-

nepriklausomybes-
atkurimas-1990-kovo-11 

 Savarankiškas įsivertinimas  

 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Savarankiškas įsivertinimas 

Teams pamokoje  

4. 

 

 

 

 7a klasė I gr. 

Tema: Romos menas ir 

religija. 

Roma – pasaulio sostinė. 

Ūkinis gyvenimas: žemės 

ūkis, amatai ir prekyba. 

 6b  klasė 

Tema: Reikšmingiausi XX 

a. – XXI a. mokslo ir 

technikos laimėjimai ir jų 

poveikis kasdieniam 

žmonių gyvenimui.  

8a klasė  

Tema: Reformacija ir 

kontrreformacija bei jų 

poveikis LDK visuomenei. 

https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1237-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimas-1990-kovo-11
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Vadovėlyje P.200-203 Svarbiausios XXI a. 

pradžios Europos gyventojų 

problemos. Globalinės 

problemos. 

Vadovėlyje P.164-167, 

pratybų sąsiuvinyje P.20- 1, 

2, 4 ir P.21- 1 ir 2 užd.  

Teams vaizdo pamoka  

Vilniaus universiteto 

įsteigimas ir vaidmuo LDK 

visuomenės gyvenime. 

Vadovėlyje P.231-236, 

pratybų sąsiuvinyje  

P.P.39-1 ir 4 P.40- 1, 2, 3 

užd.  

Teams vaizdo pamoka  
.  

 Užduotys vadovėlyje 

P.200-203 

 Užduotys vadovėlyje 

P.164-167  pratybų 

sąsiuvinyje P.20-1, 2, 4 

užd.P.21-1 ir 2 užd.. 

Užduotys vadovėlyje 

P. 231-236 ir pratybų 

sąsiuvinyje P. 39-1 ir 4 P.40-

1, 2, 3  

 Savarankiškas įsivertinimas  

 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje. 

5.  6 b klasė 

Tema: Šaltojo karo pabaiga 

Vadovėlyje P.162-163, 

pratybų sąsiuvinyje P.19-1, 

2, 4 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

  8b klasė  

Tema: Reformacija ir 

kontrreformacija bei jų 

poveikis LDK visuomenei. 

Vilniaus universiteto 

įsteigimas ir vaidmuo LDK 

visuomenės gyvenime. 

Vadovėlyje P.231-236, 

pratybų sąsiuvinyje  

P.P.39-1 ir 4 P.40- 1, 2, 3 

užd.  

Teams vaizdo pamoka  
 Užduotys vadovėlyje 

P.162-163 ir  pratybų 

sąsiuvinyje P.19-1, 2, 4 

  Užduotys vadovėlyje 

P. 231-236 ir pratybų 

sąsiuvinyje P. 39-1 ir 4 P.40-

1, 2, 3 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje.  

  Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 
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6.     5b  klasė 

  Klasės valandėlė.  

Teams vaizdo pamoka 

    Pokalbis Teams vaizdo 

pamokoje  

    Nėra  

7.    Neformalusis švietimas 

„Gimtojo krašto pažinimo“ 

būrelio veikla 

 

   Vaizdo informacijai 

YouTube nuoroda  

,,Stop juosta  maršrutas Nr. 

9 – Tautinio stiliaus 

interpretacijos  

https://www.youtube.com
/watch?v=IqF7G5i0LRE 

 

   Nėra  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IqF7G5i0LRE
https://www.youtube.com/watch?v=IqF7G5i0LRE


↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 
Klasė: vokiečių kalba 

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

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.       

     

     

2.     7a klasė 

 Tema: Skaitymas. 
Užduotys pateikiamos 

Tamo,   

Konsultacija per 

Microsoft Office 365 

    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

Pratybos psl. 79, 1a 

    Pratybos psl.79, 1b 

Vertinimas vyks kartą 

per sav., ištaisius 

atsiųstus namų darbus 

3.     7a klasė 

Tema: Klausymas 
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Užduotys pateikiamos  

Tamo, konsultacija-  

per Microsoft Office 

365 

    Pratybos psl.80, 3a 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

    Pratybos psl.80 3b,c 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu arba TAMO 

vertinimas vyks kartą 

per sav. 

4.      

     

     

5.     6ab klasės 

Tema: Skaitymas. 

Užduotys  

pateikiamos per Tamo,  

konsultacija -Microsoft 

Office 365 

    Pratybos psl.55, 1a 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

    Pratybos psl.55 

1b, c. Darbus mokiniai 

atsiųs el. paštu, 

vertinimas vyks kartą 

per sav. 

6.     6ab klasės 

Tema: Klausymas 
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Užduotys pateikiamos 

per  Tamo, Microsoft 

Office 365 

    Pratybos psl.56, 2a 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

    Pratybos psl.56,2b 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 20, 22 d. d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadien

is 

Penktadienis 

1.     8b klasė 
Bendra tema: Kas kur dirba. 

Mokysimės taisyklingai vartoti  

prielinksnius в (во) ir на. 

    1. Remdamiesi PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinti, kaip 

taisyklingai vartoti  prielinksnius в 

(во) ir на. 

2. Atlikti mokytojos paruoštą 

užduotį, pateiktą  https://www.office 

365.com/ 

    Kaupiamasis balas. Atlikti skirtą 

užduotį (pratybų sąsiuvinis, psl. 48 - 

pr. 13), nufotografuoti  ir atsiųsti į 

https://dienynas.Tamo.lt/ 

2.     7a klasė 
Bendra tema: Mano pomėgiai.  

Vaizdo pamoka Office365  

platformoje. Nuodugniai suprasime 

skaitomų tekstų informaciją ir 

gebėsime ją palyginti. 

    1. Perskaityti vaikų pasakojimus 

(vadovėlis, psl. 58 - pr. 4). 

https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://dienynas.tamo.lt/
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2. Atlikti skirtą užduotį (vadovėlis, 

psl. 58, pr. 4b). 

    - 

3. 

 

  8a klasė 

Bendra tema: Kas kur dirba. Mokysimės 

naujus žodžius tema „Profesijos“ ir juos 

vartoti pratimuose. 

 

 7a klasė 
Bendra tema: Mano pomėgiai. 

Nuodugniai suprasime skaitomų 

tekstų informaciją ir gebėsime ją 

palyginti. 

  1. Atlikti mokytojos paruoštą užduotį, 

pateiktą per https://www.office 365.com/ 

2. Atlikti priskirtas užduotis 

https://learningapps.org/view4178847 

 Atlikti skirtas užduotis (pratybų 

sąsiuvinis, psl. 42, pr. 6b, 7). 

 

  Kaupiamasis balas Atlikti priskirtą užduotį 

(pratybų sąsiuvinis, psl. 48, pr. 12bv) , 

nufotografuoti  ir  atsiųsti į 

https://dienynas.Tamo.lt/ 

 Kaupiamasis balas. Atlikti skirtas 

užduotis , nufotografuoti  ir atsiųsti į 

https://dienynas.Tamo.lt/ 

 

4.   8a klasė 

Bendra tema: Kas kur dirba.  

Vaizdo pamoka Office365  platformoje. 

Mokysimės taisyklingai vartoti  prielinksnius 

в (во) ir на. 

  

 

  1. Remdamiesi  PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinti, kaip taisyklingai 

vartoti prielinksnius в (во) ir на. 

2. Atlikti mokytojos paruoštą užduotį, 

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

  

 

  Kaupiamasis balas. Atlikti skirtą užduotį 

(pratybų sąsiuvinis, psl. 48 - pr. 13), 

nufotografuoti  ir  atsiųsti į 

https://dienynas.Tamo.lt/ 

  

 

5.   8b klasė 
Bendra tema: Kas kur dirba.  

 6b klasė 
Bendra tema: Aš iš Lietuvos. 

Vaizdo pamoka Office 365  

platformoje.  

https://www.office.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://www.office.com/
https://dienynas.tamo.lt/
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Vaizdo pamoka Office365 platformoje 

Mokysimės naujus žodžius tema „Profesijos“ 

ir juos vartoti pratimuose. 

 

Mokysimės taisyklingai vartoti 

esamojo laiko veiksmažodžio жить 

(gyventi) asmenavimą. 

  1. Atlikti mokytojos paruoštą užduotį, 

pateiktą per https://www.office 365.com/ 

2. Atlikti skirtas užduotis 

https://learningapps.org/view4178847 

 

 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/view440409

8 

  Kaupiamasis balas Atlikti skirtą užduotį 

(pratybų sąsiuvinis, psl. 48, pr. 12bv) , 

nufotografuoti  ir  atsiųsti į 

https://dienynas.Tamo.lt/ 

 Kaupiamasis balas. Atlikti skirtas 

užduotis (pratybų sąsiuvinis, psl. 38 

-39 - pr. 10, 11), nufotografuoti ir 

atsiųsti per https://dienynas.Tamo.lt/ 

6.   6a klasė 
Bendra tema: Susipažinimo laiškas. 

Vaizdo pamoka Office365  platformoje. 

Mokysimės užpildyti anketą savo vardu. 

 6b klasė 
Bendra tema: Susipažinimo laiškas. 

Mokysimės skaityti ir versti 

susipažinimo laiškus. 

  1. Atlikti užduotį 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d78949bf50

22b001a10de2b/%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE

-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-

%D0%BB%D0%B5%D1%82 

2. Atlikti 13a užduotį (pratybų sąsiuvinis, 

psl. 40). 

 1. Skaityti ir versti susipažinimo 

laiškus (vadovėlis, psl. 29). 

2. Atlikti 13 užduotį (pratybų 

sąsiuvinis, psl. 40). 

 

 

  Kaupiamasis balas. Atlikti priskirtas užduotis 

https://learningapps.org/view5043625, 

nufotografuoti  ir  atsiųsti per 

https://dienynas.Tamo.lt/ 

 Kaupiamasis balas. Išmokti 

skaityti tekstus (vadovėlis, psl. 29 

- pr. 4), įrašyti skaitymą ir išsiųsti 

per https://dienynas.Tamo.lt/ 

7.   6a klasė 
Bendra tema: Susipažinimo laiškas. 

  

https://www.office.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://quizizz.com/admin/quiz/5d78949bf5022b001a10de2b/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://quizizz.com/admin/quiz/5d78949bf5022b001a10de2b/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://quizizz.com/admin/quiz/5d78949bf5022b001a10de2b/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://quizizz.com/admin/quiz/5d78949bf5022b001a10de2b/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://quizizz.com/admin/quiz/5d78949bf5022b001a10de2b/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
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Mokysimės parašyti elektroninį susipažinimo 

laišką. 

  1. Atlikti  užduotį 

https://wordwall.net/resource/2090209/%d1

%80%d0%ba%d0%b8/%d0%be-

%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5 

2. Atlikti 13b užduotį (pratybų sąsiuvinis, 

psl.40). 

  

  Kaupiamasis balas.  Parašyti elektroninį 

susipažinimo laišką pagal pateiktą struktūrą  

ir išsiųsti per https://dienynas.Tamo.lt/ 

  

 

 

 

  

https://wordwall.net/resource/2090209/%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5
https://wordwall.net/resource/2090209/%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5
https://wordwall.net/resource/2090209/%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5
https://dienynas.tamo.lt/
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 
Klasė: 3b 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Matematika 

Tema: Raskime ir skaičiuokime. 

Vaizdo pamoka- per Zoom programą. 

Darbas vadovėlyje ir sąsiuviniuose. 

Lietuvių kalba  

Tema: Kokio knygos pristatymo būtų įdomu klausytis? 

Vadovėlis 80-81 psl.  

Tamo dienynas: Vadovėlis 60-61 psl., darbas 

sąsiuvinyje- 1,2,3,5,6,9 –atliekamos užduotys, renkami 

taškai.. 

Pratybose 50-51 psl. – 1,2,3,4,5 užduotis. 

Tamo dienynas:Vadovėlis 80-81 psl. 

Perskaityti patarimus. Atkreipti dėmesį į nurodymus „Kaip pristatyti 

knygą?“     

 

Namų darbas: Pratybose 50-51 psl. – 1,2,3,4,5  užduotis 

Namų darbas: Sukurti savo pristatomos knygos plakatą.  

Nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo. 

2. Muzika Ste(a)m 

Tema: Sveikas gyvenimo būdas. 

Pateiktis „Sveikatiada”. 

Eduka klasė užduotis- pasaulio pažinimas- Sveikas gyvenimo būdas 

užduotys. 
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Pateiktyje peržiūrėti apie apie sveiką maitinimąsi, rūpinimąsi savo 

sveikata. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos  5 užduotys- )  
Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kaip tampama sumaniu skaitytoju?  

Vadovėlis 78-79 psl. 

Lietuvių kalba  

Tema: Perskaitytos knygos pristatymas 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tamo dienyne: Vadovėlis 78-79 psl. 

Perskaityti patarimus ir apmąstyti ar aš esu sumanus 

skaitytojas. Atkreipti dėmesį į nuorodas „Svarbu“ 

Tamo dienynas: 

Skaidrių: „Knygos pristatymo schema“ demonstravimas‘ 

Mokinių skaitomos knygos pristatymas. 

Namų darbas: Į sąsiuvinį keliais sakiniais parašyti kuo 

skiriasi grožiniai ir negrožiniai tekstai. 

Nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis pagal sudarytus 

vertinimo kriterijus. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Perskaitytos knygos pristatymas 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Anglų kalba  

Tamo dienynas: 

Skaidrių: „Knygos pristatymo schema“ 

demonstravimas‘ 

Mokinių skaitomos knygos pristatymas. 

 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis pagal 

sudarytus vertinimo kriterijus. 

 

5.   Pasaulio pažinimas 

Tema: Giliuko skrynią pravėrus… 

 Vadovėlis 48-49 psl.. 

Matematika 

Tema: Aš jau moku. 

Vadovėlio 62-63 psl 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio 48-49 psl. 

Darbas pratybose 61-62 psl.-1,2 užduotys. 

Tamo dienynas 

Vadovėlio 62-63 psl.- 3,4,5,7 užduotis. 

Pratybose 52-53- 1,2,3,5,6 užduotis 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Pratybose 52-53- 1,2,3,5,6 užduotis                                                    

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Fizinis ugdymas  Matematika Matematika 
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Pamoka vyks asinchroniniu būdu.  

Toliau pildome lentelę. Užpildyk 

lentelę „Pratimai per 1 min“- word 

formatu pateikta lentelė.  

Tema Išeitos medžiagos kartojimas (Testas) 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. Paskirtos 

diferencijuotos užduotys: “Perimetro 

apskaičiavimas” ir  “Matiniai skaičiai. 

Stambinimas ir smulkinimas. 

Tema: Automobiliu po Lietuvą? 

Vadovėlis III d. 66-67 psl., darbas 

sąsiuvinyje. 2,4,6 užduotys. 

Pratybose 54 psl. – 1, 2, 3 užduotys. 

Tamo dienyne: pateikta lentelė word 

formatu  

Ema elektroninė mokymosi aplinka. Paskirtos 

diferencijuotos užduotys: “Perimetro 

apskaičiavimas” – 4 užduotys.  “Matiniai 

skaičiai. Stambinimas ir smulkinimas” – 4 

užduotys. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlis III d. 66-67 psl., darbas 

sąsiuvinyje. 2,4,6 užduotys. 

 

 

Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. Pratybose 54 psl. – 1, 2, 3 užduotys. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis. 

. Etika 

Tema: Svarbiausia turėti bendrą 

tikslą.Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Diktantas 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

 

Muzika 

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 56-57  1 ir 2 užduotys. 

Tamo dienynas: 

Pateiktis: „Diktantas“.  

Diktanto „Pavasaris miške“ rašymas ir 

pasitikrinimas. 

 

 

 Nufotografuoti  užduotis ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. 

 

 

3. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip rasti reikšmines žodžio 

dalis?  

Vaizdo pamoka- Zoom programėlėje.. 

Pateiktis „Žodžio dalys” Vadovėlis 82-

83 psl. 

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 Vadovėlis 82-83 psl. 

Vadovėlio psl.83 – 2,3 užduotys 

 
Tamo dienyne: pateikta lentelė word 

formatu 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis. 

 
Tobulina mankštos įgūdžius, pildo lentelę. 
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4. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip rasti reikšmines žodžio 

dalis? (Kartojimas) 

Šokis 

 

Dailė-technologijos 

Tema: Peizažas 

Peteikta pateiktis „Peizažas“. Pažiūrėti 

skaidres, nupiešti norimą peizažą. 

Tamo dienynas: 

Darbas pratybose psl. 44-45 – 

1,2,3,5,7 užduotys. (žodžio 

dalių kartojimas). Mokymasis 

vyks asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 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: 8 testas 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Pateiktis „8 testas” 

Darbas sąsiuviniuose pagal pateiktį 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

messengerio grupę, telefonu. 

. 

Dailė-technologijos 

Tema: Integruota pasaulio pažinimo bei 

technologijų pamoka: Gamta – tai menas. 

Peteikta pateiktis- „Gamta – tai menas“. 

Pažiūrėti skaidres, sukurti darbelį iš 

gamtinės medžiagos. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

užduotys 

Konsultacija vyksta telefonu, per Tamo dienyną  Tamo dienynas: 

Priemonės- gamtinės medžiagos: Augalų 

lapai, žiedai, škelės; akmenukai; smėlis ir 

pan. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

messengerio grupę, telefonu. 

 

Atsiųsti į Tamo dienyną iki 05-25 d. 

6.   Klasės vadovo programa  

Olveus klasės valandėlė: Pyktis. 

Pateiktis “Pyktis”. 

https://www.facebook.com/saugusvaikas/

videos/523145745023699/ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

https://www.facebook.com/saugusvaikas/videos/523145745023699/
https://www.facebook.com/saugusvaikas/videos/523145745023699/
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NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. - gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 
Dalykas:  Technologijos - Geografija 

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

dienyno pagalba, telefonu arba Office 365 platformoje. 

5.  Užduotys bus pateiktos EDUKA skaitmeninėje platformoje ir Tamo dienyne 

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

vertinimu arba formaliuoju vertinimu. Pabaigus skyrių – formaliuoju vertinimu. 

 

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

Tema:  

P ir PR Europa 

Viduržemio gamta 

10 svarbiausių faktų 

apie Viduržemio 

gamtą, klimatą ir 

augaliją 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,, Pavasario spalvos“ 

Darbo užbaigimas 

8b klasė - Geografija 

Tema:  

Dalmatijos pakrantė 

         Klausimai 

vadovėlis 122-123 psl. 

 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: JAV 

nacionaliniai parkai 

Vadovėlis 232-233 psl. 

Klausimai 

 

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Tema: Š. Amerikos 

gyventojai ir ūkis 

Atlikti užduotis 

EDUKA 

136-137 psl. arba 

Vadovėlis 234-235 psl. 

TAMO dienynas  

 
TAMO dienynas, 

 

 TAMO dienynas 

 

TAMO dienynas  TAMO dienynas 

EDUKA 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas 

Užbaigtas darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

2.  6b klasė – Geografija 

Tema: Pasaulio 

augalija 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

96-97 psl.  

 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus   

Kūrybinis projektas  

,, Pavasario spalvos‘‘ 

Darbo pristatymas 

6b klasė – Geografija  

Tema: Gyvenimas 

mieste ir kaime 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

114-115 psl.  

vaizdo pamoka 

8a klasė – 

Technologijos 

Tema: Individualus   

Kūrybinis projektas 

 „Pavasario spalvos“ 

III darbo etapas 

 

8a klasė – Geografija 

Tema: 

Dalmatijos pakrantė 

Klausimai vadovėlis 

122-123 psl. 

Vaizdo pamoka 
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TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas,  

 

TAMO dienynas 

Office 365  

  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

Office 365  

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

Užbaigtas darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

III darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Š. Amerikos 

gyventojai ir ūkis. 

Atlikti užduotis 

EDUKA 

136-137 psl. arba 

Vadovėlis 234-235 psl. 

vaizdo pamoka 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas.  

„Pavasario spalvos“ 

II darbo etapas 

 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

„Pavasario spalvos“ 

II darbo etapas 

 

8b klasė - Geografija 

Tema: Alpės. 

         Klausimai 

vadovėlis 102-133 psl. 

Vaizdo pamoka 

 

 TAMO dienynas 

EDUKA 

Office 365  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

elektroninis paštas 

 TAMO dienynas 

Office 365  

 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

4.  7a klasė II grupė – 

Geografija  

Tema: Andų šalys. 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

130-132 psl. arba 

Vadovėlis 220-221 psl. 

ir pratybos 35 psl. 

vaizdo pamoka 

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,,Pavasario spalvos“ 

II darbo etapas 

 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,,Pavasario spalvos“ 

II darbo etapas 

 

6a klasė - Geografija 

Tema: Gyvenimas 

mieste ir kaime 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

114-115 psl.  

Vaizdo pamoka 

 

 

 TAMO dienynas 

EDUKA 
Office 365  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas  

  

TAMO dienynas 

Office 365  

EDUKA 
 Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

5.  6a klasė -  Geografija    
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Tema: Pasaulio 

augalija 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

96-97 psl. 

 TAMO dienynas 

EDUKA 

   

 Kaupiamasis 

vertinimas 

   

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasės 

Desertas mano šeimai 

Deserto gaminimas 

kartu su mama 

Foto nuotraukos 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Mano šeimos 

pietūs receptūra 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

8.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 
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Tema: Mano šeimos 

pietų, pagal pasirinktą 

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 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Pasaulio pažinimas 

Tema: Ką sudėjau į giliuko 

skrynią? Testas. 

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 atmintinai. 

Pagrindinės sakinio dalys. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Matematika 

Tema: Geometrija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje 

 

Matematika 

Tema: Matai ir 

matavimai. 

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. paštu. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo. lt,, el. paštu. Ema 

pratybos. lt, Eduka klasė 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.klasė , Ema 

pratybos.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduočiai atlikti bus skirta 1 

savaitė. Parengtas  užduotis 

mokiniai atsiųs elpaštu. 

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: Geometrija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema. Mokausi atmintinai. 

Pagrindinės sakinio dalys. 

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 : Mokausi pasitikrinti 

informaciją. Pagrindinės 

sakinio dalys. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

ZOOM platformoje. 

 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Atlieku  pasirinktą 

eksperimentą.  Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

 

 Lietuvių kalba 

Tema: Kuriu fantastinį 

pasakojimą. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

ZOOM platformoje. 

Kūrinio skaitymas 

vaidmenimis. 

Lietuvių kalba 

Tema: Dirbu 

savarankiškai. Testas. 

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: Nuo pirmoko iki 

penktoko. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. 

 Matematika 

Tema: Geometrija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Dailė ir technologijos 

Tema: Piešiame virusą. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Nupiešti įsivaizduojamą 

virusą. 

Lietuvių kalba 

Tema: Dirbu 

savarankiškai. Testas. 

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 : Judėjimo 

uždaviniai. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema :Mokausi fantazuoti. 

Pagrindinės sakinio dalys.  

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: Piešiame virusą. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Nupiešti įsivaizduojamą 

virusą. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kada teka elektros 

srovė? 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, elpaštul. 

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“ 

Užduočių atlikimas Ema 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

  Klasės valandėlė 

Tema: Peržiūrėti pridėtą 

failą ir pamąstyti ar 

teisingai ir etiškai elgiatės 

mokantis virtualiai? 
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- Atsakomybė nesilaikant 

etiketo taisyklių. 

 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 18– 22 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: Mokausi rašyti laišką. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Aprašyk pasirinktą sporto šaką. 

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

Paštu. 

Zoom vaizdo pamoka 

Informaciniai šaltiniai. 

Pasitikrinsime Zoom platformoje. 11 h. Darbus atsiųs į Tamo el. P. 

2. 

 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema : Laiško modelis 

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

paštu 

Lietuvių kalba 

Tema:Apie dangų mokausi daryti išvadas. 

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

Pasitikrinsime Zoom platformoje. Kaupiamasis vertinimas. Atsakymus pasitikrinsime vaizdo pamokos 

metu. 

 3. Muzika Dorinis ugdymas(etika) 

Tema:  Gyvenimo ciklas 

 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, el. Paštu  
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 Atsiųs trumpą miniatiūrą apie tai, ką galėjo papasakoti senas 

mokyklinis suolas. 

4. Pasaulio pažinimas 

Tema : Aprašymų apie žymius keliautojus skaitymas. 

Kas sudaro Saulės šeimą? 

Ste(a)m  

Tema: Elektros grandinė  

 

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

paštu. 

.Užduotis Tamo el. pašte. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus, Zoom pamokos 

metu.  

Užrašytus rezultatus, nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo dienyną. 

5. Matematika 

Tema: Laiko skaičiavimas 

Vadovėlis 51 psl1, 2, 3, 4 užduotys 

Matematika  

Tema: Matai ir matavimai 

Vadovėlis 52 psl. 

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

paštu 

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

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

 

 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  

Tema: Statistika 

 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Daiktavardžio ir būdvardžio 

linksniavimas, derinimas. 

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 

1.  Lietuvių kalba 

Tema: Taisau kalbos klaidas. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Ką žinome apie žemę? 

Matematika  

Tema: Kartojimas  

Užduotys atsiųstos Tamo el. Pašte. Rasti informaciją ir parašyti stendinį pranešimą 

,,Kaip susidarė Žemė?“ 

Pratybos 28 psl. 

Kaupiamasis vertinimas, pagal 

numatytus vertinimo kriterijus. 

Pristatys Zoom pamokos metu Pasitikrinsime ir įsivertinsime savo žinias 

pirmadienį Zoom pamokos metu. 

2.  Lietuvių kalba 

Tema: Žodžių reikšminės dalys. 

Matematika 

Tema: Kartojimas 

Šokis 
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Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu 

Užduotys atsiųstos Tamo el. Pašte  

.Kaupiamasis vertinimas, pagal 

vertinimo kriterijus. 

Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje   

3.  Anglų kalba Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi mandagaus pokalbio. 

Veiksmažodžių rašyba. 

Dailė-technologijos 

Tema : Gamta – dailės pamoka 

 . Užduotys atsiųstos Tamo el. Pašte Papildoma medžiaga PowerPoint 

platformoje 

 Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus. 10h 

Darbus atsiųs 

4.  Fizinis ugdymas 

Tema: Viso kūno raumenų stiprinimas 

su kamuoliukais.  

Anglų kalba Dailė-technologijos  

Tema : Gamta – dailės pamoka 

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  

Tema : Koks yra tikras draugas. 

Medžiaga pateikta Power Point skaidrėse 

Pokalbis Zoom pamokos metu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

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

Konsultuotis galės telefonu, per el. paštą. 

 

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

 

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

 

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

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

 6b klasė – dailė 

Tema – „Gamta 

pabudo.“ 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmuko nuorodą. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 

paruošiamuosius 

darbus.   

 Mokiniai, būdami 

gamtoje, stebi ir grožisi  

aplinka. Fiksuoja 

gamtos vaizdus sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus, nufotografuos 

 Kaupiamasis 

vertinimas. 
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ir nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

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. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmuko nuorodą. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 

paruošiamuosius 

darbus.   

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmuko nuorodą. Ir 

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 – „Gamta 

pabudo“ 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

 Kūrybinis darbas. 

 

 Mokiniai, būdami 

gamtoje, stebi ir grožisi  

aplinka. Fiksuoja 

gamtos vaizdus sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmuko nuorodą. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmuko nuorodą. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 
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Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

paruošiamuosius 

darbus.   

paruošiamuosius 

darbus.   

 Kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 

4. 5b klasė – dailė 

Tema – „Gamta 

pabudo.“ 

6a klasė – dailė 

Tema – „Gamta 

pabudo.“ 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

 

Mokiniai, būdami 

gamtoje, stebi ir grožisi  

aplinka. Fiksuoja 

gamtos vaizdus sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Mokiniai, būdami 

gamtoje, stebi ir grožisi  

aplinka. Fiksuoja 

gamtos vaizdus, sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmuko nuorodą. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 

paruošiamuosius 

darbus.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmuko nuorodą. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 

paruošiamuosius 

darbus.   

 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 

5.  7a klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

 5b klasė – dailė 

Tema – „Gamta 

pabudo.“ 

8a klasė – dailė 

Tema – „Gamta 

pabudo.“ 

 

Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusia iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

 Mokiniai būdami 

gamtoje, stebi ir 

grožėsi  aplinka. 

Fiksuoja gamtos 

Mokiniai būdami 

gamtoje, stebi ir 

grožėsi  aplinka. 

Fiksuoja gamtos 
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savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

vaizdus, sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

vaizdus, sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 Kaupiamasis 

vertinimas. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 

6. Neformalusis 

švietimas  

„Dailusis molinukas“  

Savarankiška kūryba. 

Laisva tema. 

 Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - popieriaus 

paslaptys“ 

Kuriame atviruką 

„Tulpe“. 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

 Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) Burinis 

laivas.  

 

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“  

Savarankiška kūryba. 

Laisva tema. 

 Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - popieriaus 

paslaptys“ 

Kuriame atviruką 

„Tulpe“. 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) užbaigs 

gaminti būgną. 

 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 
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Kūrybinio darbo 

įsivertinimas. 

 Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Inga Levinskienė 
Klasė: 1d 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Lietuvių kalba 

               TEMA:               

„Ką netikėtai galima atrasti 

gamtoje?“ Vadovėlio „Taip“ 

79 psl. Pratybų sąs. 55 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 STEAM 

             TEMA: 

„Apie vabzdžius.“   

Failas patalpintas 

Messenger grupėje, 

informacija – TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:      

„Ką skaitysiu 

vasarą?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

86 psl. Pratybų 

sąs. 62 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

   TEMA:                 

„Ką skaitysiu vasarą?“ 

Vadovėlio „Taip“ 88 -

89 psl. Pratybų sąs. 63 

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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Pasitikrina užduotis kartu su 

tėveliais. 

 Savo darbu (kaip jiems 

sekėsi ) mokiniai 

pasidalins per septynias 

dienas, atsiųs foto į 

klasės grupę. 

Užduotis 

perduosiu per 

TAMO dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

2. Lietuvių kalba 

 TEMA:                

  „Ką supratau perskaitęs 

tekstą „Bitė“?“ Vadovėlio 

„Taip“ 80 psl. Pratybų sąs. 

56 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ką galiu sukurti per 

vasaros atostogas?“ 

Vadovėlio „Taip“ 82 – 

83 psl. Pratybų sąs. 58 

– 59 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

     TEMA:      

„Ką skaitysiu 

vasarą?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

87 psl. Pratybų 

sąs. 62 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Kas matuojama 

litrais?“ 

Vadovėlio „Taip“ 76 -

77 psl. Pratybų sąs. 50 

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: 

„Kalendorius“ 

Paruoštos skaidrės šia tema. 

Lietuvių kalba 

  TEMA:                      

„Ką supratau perskaitęs 

tekstą „Bitė“? 

Vadovėlio „Taip“ 81 

psl. Pratybų sąs. 57 psl.  

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ką galiu sukurti per 

vasaros atostogas?“ 

Vadovėlio „Taip“ 84 - 

 Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kada ateis ateitis?“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu 48 - 49 psl. 
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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. 

85 psl. Pratybų sąs. 60 

– 61 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. ZOOM 

internetinėje erdvėje 

išsiaiškinsime, kas 

buvo sunku. 

ir pratybomis 45 - 46 

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:  

„Gamtos ritmas“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Matematika 

TEMA: 

„Ar jau moku?“ 

Vadovėlio „Taip“ 70 -

71 psl. Pratybų sąs. 46 -

47 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Matematika 

TEMA: 

„Kas matuojama 

litrais?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

74 -75 psl. Pratybų 

sąs. 49 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

Užduotys bus 

pateiktos 

PowerPoint 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 
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TAMO dienyne, Eduka 

lt.mokymosi aplinkoje. 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

formatu, išsiųstos 

per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais 

paštais. 

Papildomas 

užduotis atliks 

EMA pratybose 

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:  

 „Gamtos ritmas“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

 

 

Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kaip užauga giminės 

medis?“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu 46 - 47 psl. ir 

pratybomis 43 - 44 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Kas matuojama 

kilogramais?“ 

Vadovėlio „Taip“ 72 -

73 psl. Pratybų sąs. 48 

psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

  

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Messenger grupė, 

TAMO dienynas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

mokymosi aplinkoje. 

ZOOM internetinėje 

erdvėje aptarsime, kas 

buvo nesuprantama. 

  

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir 

atsiųsti į Fb klasės 

grupę. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 
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6.     Klasės valandėlė 

TEMA: 

„Ar aš moku mokytis? 

Kaip atsispirti pajuokai 

„Moksliukas“? 

Olweus programa.  

    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 18 d. – gegužės 22 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: Ko išmokau pirmoje 

klasėje? E ir Ė. 

Papildomų užduočių lapas. 

Matematinis raštingumas 

Tema: Matavimo prietaisai. 

Išmanieji robotai 

https://ismaniejirobotai.ugdom
e.lt/index.php?play=58&back=t 

EMA pratybos 

 „Ar pažįsti valandas?“, 

„Metras“.  

Matematika 

Tema: Skaičiuojame kelio ilgį 

metrais. 

Vadovėlis 66-67 psl., pratybos 

44 psl. Eduka.lt pratybos 

„Skaičiuojame kelio ilgį 

metrais“. Išmanieji robotai 

„Išmatuok ilgį rulete“ 

https://ismaniejirobotai.ugdom
e.lt/index.php?play=56&back=t 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas yra gimtinė? 

Vadovėlis 74-75 psl. Raštu 

atsakyti į klausimus 

(vadovėlio psl. 75) 

 

 

 TAMO dienynas: papildomų 

užduočių lapas. 

TAMO dienynas. Išmanieji 

robotai 

https://ismaniejirobotai.ugdom
e.lt/index.php?play=58&back=t

EMA pratybos.  

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 56-59 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 40 psl. Eduka.lt 

pratybos. Išmanieji robotai 

TAMO dienynas:  

Vadovėlis 74-75 psl. Raštu 

atsakyti į klausimus 

(vadovėlio psl. 75) 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=58&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=58&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=56&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=56&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=58&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=58&back=t
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https://ismaniejirobotai.ugdom
e.lt/index.php?play=56&back=t 

 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  

Tema: Kaip apskaičiuoti 

įvykio trukmę? 

Vadovėlis 62-63 psl., 

pratybų sąsiuvinio užduotys 

psl. 42. Eduka.lt pratybos 

„Kaip apskaičiuoti įvykio 

trukmę“. Vaizdo pamoka 

Zoom platformoje 12.00 val. 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau pirmoje 

klasėje? E, Ė, IE ir EI. 

Papildomų užduočių lapas. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kuriose Lietuvos 

vietose verta apsilankyti?  

 

Vadovėlis 72-73 psl., PDF 

pateiktys „Ką žinai apie 

Lietuvą?“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

platformoje 12.00 val. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas yra gimtinė? 

Vadovėlis 74-75 psl., 

pratybų sąsiuvinio užduotys 

psl. 51-52. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 62-63 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 42 psl. 

Eduka pratybos. 

 TAMO dienynas: papildomų 

užduočių lapas. 

TAMO dienynas: vadovėlio 

užduotys 72-73 psl., PDF 

pateiktys „Ką žinai apie 

Lietuvą?“. 

TAMO dienynas: vadovėlio 

užduotys 74-75 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys psl. 51-

52. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Eduka 

skaitmeninėje erdvėje. 

 Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuos lapą ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

 
Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

3. STE(A)M laboratorija 

Tema: Pieno kelias. 

Užduočių lapas. 

Informacinės technologijos Fizinis ugdymas 

Tema: Koordinacijos ir 

vikrumo pratimai namuose 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=aY4UmWxsvfA 

Lietuvių kalba  

Tema: Kuriose Lietuvos 

vietose verta apsilankyti? 

Vadovėlis 72-73 pls., pratybos 

49-50 psl. Eduka.lt pratybos 

„Kuriose Lietuvos vietose verta 

apsilankyti?“. 

Matematika 

Tema: Kas matuojama 

kilometrais? 

Vadovėlis 68-69 psl., 

pratybos 45 psl.   

Eduka.lt pratybos „Kas 

matuojama kilometrais?“. 

Išmanieji robotai „Greičiau 

įveik atstumą“ 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=65

&back=t 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=56&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=56&back=t
https://www.youtube.com/watch?v=aY4UmWxsvfA
https://www.youtube.com/watch?v=aY4UmWxsvfA
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=65&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=65&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=65&back=t
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TAMO dienynas. Užduočių 

lapas.  

 TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 
Mankštos dainelė 

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

-Koordinacijos pratimai 

namuose 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=aY4UmWxsvfA 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 72-73 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 49-50 psl. Eduka 

pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 68-69 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 41 psl. 

Eduka pratybos. Išmanieji 

robotai 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=65

&back=t 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą.  

  Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka skaitmeninėje 

erdvėje. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Keliautojas“? 

Vadovėlis 70-71 psl. 

Raštu atsakyti į 1-ą ir 2-ą 

klausimus (vadovėlio psl. 

71). 

Matematika 

Tema: Kas matuojama 

metrais? 

Vadovėlis 64-65 psl., 

pratybos 43 psl. 

Eduka.lt pratybos „Kas 

matuojama metrais“. 

Išmanieji robotai „Išmatuok 

medelio aukštį“ 

https://ismaniejirobotai.ugdo
me.lt/index.php?play=36&ba

ck=t 

Pasaulio pažinimas  

Tema: Ką žmonės dirba visą 

dieną? 

Vadovėlis 50-51 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 50-51.  

EMA pratybos „Profesijos“ 

(diferencijuotos užduotys). 

PDF pateiktys „Profesijos“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

platformoje 11.00 val. 

  

Dailė ir darbeliai 

Tema: Varlytė (origami 

technika). Užduočių lapas. 

Šokis 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 70-71 psl., raštu 

atsakyti į 1-ą ir 2-ą 

klausimus (vadovėlio psl. 

71). 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 64-65 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 43 psl. 

Eduka.lt pratybos. Išmanieji 

robotai 

https://ismaniejirobotai.ugdo
me.lt/index.php?play=36&ba

ck=t 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 50-51 psl., pratybų 

sąsiuvinyje užduotys Nr. 50-51. 

EMA pratybos „Profesijos“. 

PDF pateiktys „Profesijos“. 

TAMO dienynas. Užduočių 

lapas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=aY4UmWxsvfA
https://www.youtube.com/watch?v=aY4UmWxsvfA
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=65&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=65&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=65&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=36&back=t
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Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Eduka 

skaitmeninėje erdvėje. 

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: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Keliautojas“? 

Vadovėlis 70-71 psl. 

pratybos 47-48 psl. Eduka.lt 

pratybos „Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Keliautojas?“. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Pamėgdžiokime 

gyvūnus - fizinio ugdymo 

pamoka mažiesiems 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=uPbVn96p4Xw 

Muzika Dailė ir darbeliai 

Tema: Medis tautosakoje. 

Užduočių lapas.  

Įgarsinta pasaka „Eglė žalčių 

karalienė“ 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=2b-RvcTETio 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kuo norėčiau tapti 

užaugęs? 

Vadovėlis 52-53 psl., 

pratybų sąsiuvinio užduotys 

Nr. 52-53. Išmanieji robotai: 

„Kokius darbus kas 

atlieka?“ 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=82

&back=t 
Eduka.lt pratybos 

„Profesijos“. 

TAMO dienynas: vadovėlio 

užduotys 70-71 psl. pratybų 

sąsiuvinio užduotys 47-48 

psl. Eduka.lt pratybos „Ką 

supratau perskaitęs tekstą 

„Keliautojas?“. 

 

TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 

„Šokio dainelė“ 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Sm46rys_5ow 

-Pamėgdžiokime gyvūnus - 

fizinio ugdymo pamoka 

mažiesiems 

https://www.youtube.com/w
atch?v=uPbVn96p4Xw 

 TAMO dienynas. Užduočių 

lapas. Įgarsinta pasaka „Eglė 

žalčių karalienė“ 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=2b-RvcTETio 

TAMO dienynas: Vadovėlis 

52-53 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 52-

53. Išmanieji robotai: 

https://ismaniejirobotai.ug
dome.lt/index.php?play=82

&back=t 
Eduka.lt pratybos 

„Profesijos“. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

  
 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

6.     Klasės valandėlė 

Tema: Olweus programa. 

Bendraamžių spaudimas... 

https://www.youtube.com/watch?v=uPbVn96p4Xw
https://www.youtube.com/watch?v=uPbVn96p4Xw
https://www.youtube.com/watch?v=2b-RvcTETio
https://www.youtube.com/watch?v=2b-RvcTETio
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=82&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=82&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=82&back=t
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=uPbVn96p4Xw
https://www.youtube.com/watch?v=uPbVn96p4Xw
https://www.youtube.com/watch?v=2b-RvcTETio
https://www.youtube.com/watch?v=2b-RvcTETio
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=82&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=82&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=82&back=t
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    TAMO dienynas.  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Dalykas: Žmogaus sauga 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4   5b klasė  

Pamokos tema - Kaip 

saugiai kūrenti kepsnines 

ir laužus. 

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 
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pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku. 

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 
  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu iki gegužės 22 d. 

  

5.       5a klasė     

Pamokos tema - Kaip 

saugiai kūrenti kepsnines 

ir laužus. 

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku.  

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu iki gegužės 22 d. 

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema - Žolės 

deginimas. Mokomoji 

medžiaga pateikiama 

PowerPoint ir vaizdo 

medžiaga. 

  

 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  
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 Iki gegužės 22 d. atliktas 

užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 18 d.—gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
Dalykas: fizinis ugdymas 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamo

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadie

nis 

1. 6b klasė                                          

Tema: Treniruočių rūšys ir paskirtis. 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys  

naudinga viso kūno treniruotė (2 

dalis). 

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam sportininkui. 

 
 

 

  8b klasė 

Tema: Paplūdimio tinklinis. 6 

pagrindiniai paplūdimio tinklinio 

technikos veiksmai . 

https://youtu.be/acVt9kajz-w 

https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg 

https://youtu.be/72T94PkOzto 

https://youtu.be/YufAs6-e_bc 

https://youtu.be/5zVvMXy6D5o 

https://youtu.be/oEhAv8UFKmw 

https://youtu.be/VskCfev3fdk 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

1.Užduotis: 

*Iš teorinės pamokos dalies 

išsirinkti sau tinkamą treniruočių 

rūšį. 

  
1.Užduotis:                           

*išvardinti pagrindinius tinklinio 

žaidimo technikos elementu                    

*išvardinti 3 paplūdimio žaidimo 

 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/acVt9kajz-w
https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg
https://youtu.be/72T94PkOzto
https://youtu.be/YufAs6-e_bc
https://youtu.be/5zVvMXy6D5o
https://youtu.be/oEhAv8UFKmw
https://youtu.be/VskCfev3fdk
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*Išrinkti kurios  treniruočių rūšys 

tinka sportininkams. 

*Išvardinti populiariausias 

treniruotes 

2.Užduotis:       

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys      

savarankiškai atlikti viso kūno 

naudingą  treniruotę. { 2d} 

3.Užduotis:     

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam sportininkui. 

taisykles .                                    

*https://youtu.be/17QQ_pm9_q4  -   

trumpa varžybų peržiūra. 2.Užduotis: 

https://youtu.be/30OpBcQczy8   - 

naudinga treniruotė . 

 

 

 

2. 6a klasė 

Tema: Treniruočių rūšys ir paskirtis. 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys  

naudinga viso kūno treniruotė (2 

dalis). 

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam sportininkui. 

 
 

 

8a klasė 

Tema: Treniruočių rūšys ir 

paskirtis. 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys  

naudinga viso kūno treniruotė (2 

dalis). 

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam sportininkui. 

 
 

 6a klasė 

Tema: Paplūdimio tinklinis. 6 

pagrindiniai paplūdimio tinklinio 

technikos veiksmai . 

https://youtu.be/acVt9kajz-w 

https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg 

https://youtu.be/72T94PkOzto 

https://youtu.be/YufAs6-e_bc 

https://youtu.be/5zVvMXy6D5o 

https://youtu.be/oEhAv8UFKmw 

https://youtu.be/VskCfev3fdk 

 

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: 

*Iš teorinės pamokos dalies 

išsirinkti sau tinkamą treniruočių 

rūšį. 

*Išrinkti kurios  treniruočių rūšys 

tinka sportininkams. 

*Išvardinti populiariausias 

treniruotes 

2.Užduotis:       

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys      

1.Užduotis: 

*Iš teorinės pamokos dalies 

išsirinkti sau tinkamą treniruočių 

rūšį. 

*Išrinkti kurios  treniruočių rūšys 

tinka sportininkams. 

*Išvardinti populiariausias 

treniruotes 

2.Užduotis:       

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys      

 
1.Užduotis:                           

*išvardinti pagrindinius tinklinio 

žaidimo technikos elementu                    

*išvardinti 3 paplūdimio žaidimo 

taisykles .                                    

*https://youtu.be/17QQ_pm9_q4  -   

trumpa varžybų peržiūra. 2.Užduotis: 

 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/17QQ_pm9_q4
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/acVt9kajz-w
https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg
https://youtu.be/72T94PkOzto
https://youtu.be/YufAs6-e_bc
https://youtu.be/5zVvMXy6D5o
https://youtu.be/oEhAv8UFKmw
https://youtu.be/VskCfev3fdk
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/17QQ_pm9_q4
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savarankiškai atlikti viso kūno 

naudingą  treniruotę. { 2d} 

3.Užduotis:     

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam  sportininkui. 

savarankiškai atlikti viso kūno 

naudingą  treniruotę. { 2d} 

3.Užduotis:     

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam  sportininkui. 

https://youtu.be/30OpBcQczy8   - 

naudinga treniruotė . 

 

3. 5a klasė 

Tema: Treniruočių rūšys ir paskirtis. 

 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys  

naudinga viso kūno treniruotė (2 

dalis). 

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam sportininkui. 

 
 

5b klasė 

Tema: Treniruočių rūšys ir 

paskirtis. 

 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys  

naudinga viso kūno treniruotė (2 

dalis). 

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam sportininkui. 
 

 8a klasė 

Tema: Paplūdimio tinklinis. 6 

pagrindiniai paplūdimio tinklinio 

technikos veiksmai . 

https://youtu.be/acVt9kajz-w 

https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg 

https://youtu.be/72T94PkOzto 

https://youtu.be/YufAs6-e_bc 

https://youtu.be/5zVvMXy6D5o 

https://youtu.be/oEhAv8UFKmw 

https://youtu.be/VskCfev3fdk 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/acVt9kajz-w
https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg
https://youtu.be/72T94PkOzto
https://youtu.be/YufAs6-e_bc
https://youtu.be/5zVvMXy6D5o
https://youtu.be/oEhAv8UFKmw
https://youtu.be/VskCfev3fdk
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1.Užduotis: 

*Iš teorinės pamokos dalies 

išsirinkti sau tinkamą treniruočių 

rūšį. 

*Išrinkti kurios  treniruočių rūšys 

tinka sportininkams. 

*Išvardinti populiariausias 

treniruotes 

2.Užduotis:       

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys      

savarankiškai atlikti viso kūno 

naudingą  treniruotę. { 2d} 

3.Užduotis:     

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam  sportininkui. 

1.Užduotis: 

*Iš teorinės pamokos dalies 

išsirinkti sau tinkamą treniruočių 

rūšį. 

*Išrinkti kurios  treniruočių rūšys 

tinka sportininkams. 

*Išvardinti populiariausias 

treniruotes 

2.Užduotis:       

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys      

savarankiškai atlikti viso kūno 

naudingą  treniruotę. { 2d} 

3.Užduotis:     

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam  sportininkui. 

 

 
1.Užduotis:                           

*išvardinti pagrindinius tinklinio 

žaidimo technikos elementu                    

*išvardinti 3 paplūdimio žaidimo 

taisykles .                                    

*https://youtu.be/17QQ_pm9_q4  -   

trumpa varžybų peržiūra. 2.Užduotis: 

https://youtu.be/30OpBcQczy8   - 

naudinga treniruotė . 

 

 

4. 7a klasė 

Tema: Treniruočių rūšys ir paskirtis. 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys  

naudinga viso kūno treniruotė (2 

dalis). 

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam sportininkui. 

 
 
 

6b klasė 

Tema: Paplūdimio tinklinis. 6 

pagrindiniai paplūdimio tinklinio 

technikos veiksmai . 

https://youtu.be/acVt9kajz-w 

https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg 

https://youtu.be/72T94PkOzto 

https://youtu.be/YufAs6-e_bc 

https://youtu.be/5zVvMXy6D5o 

https://youtu.be/oEhAv8UFKmw 

https://youtu.be/VskCfev3fdk 

 7a klasė 

Tema: Paplūdimio tinklinis. 6 

pagrindiniai paplūdimio tinklinio 

technikos veiksmai . 

https://youtu.be/acVt9kajz-w 

https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg 

https://youtu.be/72T94PkOzto 

https://youtu.be/YufAs6-e_bc 

https://youtu.be/5zVvMXy6D5o 

https://youtu.be/oEhAv8UFKmw 

https://youtu.be/VskCfev3fdk 

 

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: 
1.Užduotis:                           

*išvardinti pagrindinius tinklinio 

žaidimo technikos elementu                    

 
1.Užduotis:                           

*išvardinti pagrindinius tinklinio 

žaidimo technikos elementu                    

 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/17QQ_pm9_q4
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/acVt9kajz-w
https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg
https://youtu.be/72T94PkOzto
https://youtu.be/YufAs6-e_bc
https://youtu.be/5zVvMXy6D5o
https://youtu.be/oEhAv8UFKmw
https://youtu.be/VskCfev3fdk
https://youtu.be/acVt9kajz-w
https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg
https://youtu.be/72T94PkOzto
https://youtu.be/YufAs6-e_bc
https://youtu.be/5zVvMXy6D5o
https://youtu.be/oEhAv8UFKmw
https://youtu.be/VskCfev3fdk
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*Iš teorinės pamokos dalies 

išsirinkti sau tinkamą treniruočių 

rūšį. 

*Išrinkti kurios  treniruočių rūšys 

tinka sportininkams. 

*Išvardinti populiariausias 

treniruotes 

2.Užduotis:       

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys      

savarankiškai atlikti viso kūno 

naudingą  treniruotę. { 2d} 

3.Užduotis:     

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam  sportininkui. 

*išvardinti 3 paplūdimio žaidimo 

taisykles .                                    

*https://youtu.be/17QQ_pm9_q4  -   

trumpa varžybų peržiūra. 

2.Užduotis: 

https://youtu.be/30OpBcQczy8   - 

naudinga treniruotė . 

 

 

*išvardinti 3 paplūdimio žaidimo 

taisykles .                                    

*https://youtu.be/17QQ_pm9_q4  -   

trumpa varžybų peržiūra. 2.Užduotis: 

https://youtu.be/30OpBcQczy8   - 

naudinga treniruotė . 

 

 

5.  5a klasė 

Paplūdimio tinklinis. 6 pagrindiniai 

paplūdimio tinklinio technikos 

veiksmai . 

https://youtu.be/acVt9kajz-w 

https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg 

https://youtu.be/72T94PkOzto 

https://youtu.be/YufAs6-e_bc 

https://youtu.be/5zVvMXy6D5o 

https://youtu.be/oEhAv8UFKmw 

https://youtu.be/VskCfev3fdk 

 5b klasė 

Tema: Paplūdimio tinklinis. 6 

pagrindiniai paplūdimio tinklinio 

technikos veiksmai . 

https://youtu.be/acVt9kajz-w 

https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg 

https://youtu.be/72T94PkOzto 

https://youtu.be/YufAs6-e_bc 

https://youtu.be/5zVvMXy6D5o 

https://youtu.be/oEhAv8UFKmw 

https://youtu.be/VskCfev3fdk 

 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/17QQ_pm9_q4
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/17QQ_pm9_q4
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/acVt9kajz-w
https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg
https://youtu.be/72T94PkOzto
https://youtu.be/YufAs6-e_bc
https://youtu.be/5zVvMXy6D5o
https://youtu.be/oEhAv8UFKmw
https://youtu.be/VskCfev3fdk
https://youtu.be/acVt9kajz-w
https://youtu.be/jSsyMb3Hdmg
https://youtu.be/72T94PkOzto
https://youtu.be/YufAs6-e_bc
https://youtu.be/5zVvMXy6D5o
https://youtu.be/oEhAv8UFKmw
https://youtu.be/VskCfev3fdk
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1.Užduotis:                           

*išvardinti pagrindinius tinklinio 

žaidimo technikos elementu                    

*išvardinti 3 paplūdimio žaidimo 

taisykles .                                    

*https://youtu.be/17QQ_pm9_q4  -   

trumpa varžybų peržiūra. 

2.Užduotis: 

https://youtu.be/30OpBcQczy8   - 

naudinga treniruotė . 

 
1.Užduotis:                           

*išvardinti pagrindinius tinklinio 

žaidimo technikos elementu                    

*išvardinti 3 paplūdimio žaidimo 

taisykles .                                    

*https://youtu.be/17QQ_pm9_q4  -   

trumpa varžybų peržiūra. 2.Užduotis: 

https://youtu.be/30OpBcQczy8   - 

naudinga treniruotė . 

 

6. 8b klasė 

Tema: Treniruočių rūšys ir paskirtis. 

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys  

naudinga viso kūno treniruotė { 2 

dalis.} 

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     -

naudinga informacija 

pradedančiajam sportininkui. 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

Vaizdo medžiagos peržiūra 
https://youtu.be/u0sWkHJfqZ4 

Marko futbolo treniruotės Nr. 3 
 

 

 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

https://youtu.be/tOYg-2spj5U 

Mankšta vaikams (Nr.1) 

https://youtu.be/d6AWN0YioYc 

Treniruotė namų sąlygomis su  

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: 

*Iš teorinės pamokos dalies 

išsirinkti sau tinkamą treniruočių 

rūšį. 

*Išrinkti kurios  treniruočių rūšys 

tinka sportininkams. 

*Išvardinti populiariausias 

treniruotes 
2.Užduotis:       

https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys      
savarankiškai atlikti viso kūno 

naudingą  treniruotę. { 2d} 

Išmoks naujų  pratimų su futbolo 

kamuoliu. 

 Tobulins savo krepšinio technikos 

elementų  įgūdžius. 

 

https://youtu.be/17QQ_pm9_q4
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/17QQ_pm9_q4
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys
https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/u0sWkHJfqZ4
https://youtu.be/d6AWN0YioYc
https://youtu.be/k3Y_bGk-6Ys


↑ atgal į sąrašą ↑ 

3.Užduotis:     

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA     

-naudinga informacija 

pradedančiajam  sportininkui. 
7. Neformalusis švietimas 

Judriųjų žaidimų būrelis 

https://youtu.be/J3NoR8m0apc 

Aktyvūs žaidimai ir sportas 

namuose 

  Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

https://youtu.be/aBMu33jHoOw 

Kamuolio perdavimas iš apačios 

https://youtu.be/39s85XgF85g 

Kamuolio perdavimas iš apačios į 

priekį. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Išmoks aktyviai, kūrybingai ir 

smagiai sportuoti, žaisti namuose. 

  Susipažins su kamuolio perdavimu iš 

apačios  technika teoriškai. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/NrUtJKJLeLA
https://youtu.be/J3NoR8m0apc
https://youtu.be/aBMu33jHoOw
https://youtu.be/39s85XgF85g
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Jolita Miškinienė 
Klasė: 2a 

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

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

konsultacija- konsultuotis galės telefonu, Tamo dienyne, Zoom skaitmenine platforma. 

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

platforma.  

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Muzika Anglų kalba 

  

  

2. Matematika 

Tema: Žvejyboje. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 62 – 63 psl. 

Pratybos, 33 – 34 psl. 

Matematika 

Tema: Sporto šventėje. 

Vadovėlis, 64 – 65 psl. 

Pratybos, 35 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Sporto 

šventėje. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

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

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis 

įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 
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3.   Lietuvių kalba 

Tema: Pasitikrinamasis darbas. Teksto supratimas. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis, 60, 61, 62, 63, 64 psl. 

Savarankiškai atlikti teksto supratimo pasitikrinimo 

užduotis. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ko mokiausi apie kalbą? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 82 – 83 psl. 

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

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinio puslapius su atliktomis 

užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto 

adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis 

įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Pasitikrinamasis darbas. Rašymas. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis, 65, 66, 67, 68 psl.  

Savarankiškai atlikti pasitikrinimo užduotis. 

Matematika 

Tema: Balionų parduotuvėje. 

Vadovėlis, 66 – 67 psl. 

Pratybos, 36 – 37 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Balionų 

parduotuvėje. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

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

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinio puslapius su atliktomis 

užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto 

adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis 

įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

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

Tema: Vaivorykštė. 

Pratybos, 29 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: 

Vaivorykštė. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Sodai žydi. Laisvoji raiška. 

Darbo pavyzdžiai teikiami JPG formatu. Kūrimo priemonės 

pasirenkamos laisvai. 

 

 

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

Tema: Raidės Tt, Uu. Rūbai. Nauji žodžiai. Gramatinė konstrukcija: 

I‘ve got ... . – Aš turiu ... . 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY 
Pratybos, 58 – 61 psl. 

  Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. 

  Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. pašto 

adresu. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba  
Tema: Ko mokiausi apie kalbą? 

Pratybos, 54 – 56 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Ko mokiausi apie 

kalbą? Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema: Mados studijoje. 

Vadovėlis, 70 – 71 psl. 

Pratybos, 40 – 41 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotis: Mados studijoje. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Bandymai su augalais. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Bandymai su augalais. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 
 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  
klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kurie žodžiai reiškia daikto 

pavadinimą, kurie – jo požymį, kurie – 

veiksmą? 

Vadovėlis, 84 – 85 psl. 

Pratybos, 57 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotis: Kurie žodžiai 

Anglų kalba 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kada, kaip ir kam rašome laišką ir 

žinutę? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 88 – 89 psl. 

Pratybos, 61 – 62 psl. 

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


↑ atgal į sąrašą ↑ 

reiškia daikto pavadinimą, kurie – jo 

požymį, kurie – veiksmą? 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotis: Kada, kaip ir kam 

rašome laišką ir žinutę? 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

 Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

 Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

3. Matematika 

Tema: Mamos diena. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 68 – 69 psl. 

Pratybos, 38 – 39 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotis: Mamos diena. 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: Kada, kaip ir kam rašome skelbimą ar 

kvietimą? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 86 – 87 psl. 

Pratybos, 58 – 60 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotis: Kada, kaip ir kam rašome skelbimą ar 

kvietimą? Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Sodai žydi. Laisvoji raiška. 

Darbo pavyzdžiai teikiami JPG formatu. 

Kūrimo priemonės pasirenkamos laisvai. 

 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  
klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

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: Vaikų joga. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=rtC2q

ADkBuU 

https://www.youtube.com/watch?v=rtC2qADkBuU
https://www.youtube.com/watch?v=rtC2qADkBuU
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  Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 
  Tobulina mankštos įgūdžius. Nufilmuoja 

labiausiai patikusius pratimus ir Video 

atsiunčia mokytojai per Messenger. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 
5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Ką žemėlapyje žymi 

skrituliukai? Miestų ir gyvenviečių 
žymėjimas žemėlapyje. 

Vadovėlis, 52 – 53 psl. 

Pratybos, 42 – 43 psl. 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Lietuva. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kada diena virsta naktimi? Saulės 

užtemimas. 

Vadovėlis, 54 – 55 psl. 

Pratybos, 44 – 45 psl. 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. Užduotys: 

Diena ir naktis. Mokymas(is) vyks asinchroniniu 

būdu (diferencijuotos užduotys). 
 

Konsultacinė valanda mokymosi 

pagalbai teikti 

Tema: Teksto supratimas. 

Skaitiniai – Pratybos, 28, 29, 30 psl. 
 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

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

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

teikiama Tamo.lt 
Užduotis Ema elektroninėje mokymosi 

aplinkoje tikrina ir vertina mokytoja. 

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: Mažųjų sportas. 

Elektroninė pamoka. 

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

8wW40jTzc 

 

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

ugdymas 

Tema: Raidės Tt, Uu. Rūbai. Nauji žodžiai. 

Gramatinė konstrukcija: I‘ve got ... . – Aš turiu 

... . 

Elektroninė pamoka. 

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

eY 
Pratybos, 58 – 61 psl. 

Klasės vadovo programa  
Tema: Mitas: dėl patyčių skųstis kvaila. 

Elektroninė pamoka. 

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

_swMAcQ&list=PLDWWFGEWuF7_QT

g2U43SvujvHlqlebF-g&index=4&t=0s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-8wW40jTzc
https://www.youtube.com/watch?v=L-8wW40jTzc
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=DPcB_swMAcQ&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DPcB_swMAcQ&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DPcB_swMAcQ&list=PLDWWFGEWuF7_QTg2U43SvujvHlqlebF-g&index=4&t=0s
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Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Tobulina judėjimo įgūdžius. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Žinos, kad nereikia tylėti, jeigu tave kas 

nors skriaudžia, reikia kreiptis pagalbos, 

apie tai būtina pasakyti suaugusiems. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 - 22 d. d.) 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 
Dalykas: Etika/tikyba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

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

Tema „Pasitikėti“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

       8a/b klasės – tikyba 

Tema „Kuo aš tikrai 

tikiu ir kuo sunku 

patikėti“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

   

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

   

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

   

2. 8a/b klasės - etika 

Tema „Sokratas“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

 3b klasė  

Tema „Kokias šventes 

švenčiu šeimoje, 

tautoje ir Bažnyčioje?“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 
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Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT  

  

Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

 Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  

3. 1b klasė 

Tema „Sekminės“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje  

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 (atsakymai į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Vertinimas ir užduočių 

tikrinimas naudojant 

Google Form 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

 Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

4. 4a klasė 

Tema „Didžiosios 

pasaulio religijos“.  

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

1a klasė 

Tema „Pasitikėk“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

  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 (atsakymai į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

5. 2a/b klasės 

Tema „Didysis 

įsakimas“. Vaizdo 

  7a klasė - Tikyba 

Tema „Proto mūšis“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

1d klasė  

Tema „Šv. Dvasia - 

Sekminės“. Vaizdo 
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pamoka Zoom 

aplinkoje. 

pamoka Zoom 

aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT,  

 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

6. 6a/b klasė – Etika  

Tema „Apsiauti kito 

batais“. Vaizdo pamoka 

Office 365 aplinkoje.   

6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Mokslas ir 

bažnyčia“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje  

5b klasė – Tikyba 

Tema “Mokomės 

draugauti“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

7a klasė – Tikyba 

Tema „Proto mūšis“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 

 

7. Neformaliojo švietimo 

būrelis – 

Jaunieji Kazimieriečiai 

Tema „Samprotauk“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 

aplinkoje 

  6a Klasės valandėlė  

Tema „Ekskursija 

nuotolioniu būdu“. 

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 (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365  

  Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) per Office 

365 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 
Klasė: 1a 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 

 

STE(AM) 

Tema: Būkime sveiki 

ir švarūs. 
Užduotys EMA. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Bitė“?  

Vadovėlis 80 - 81 psl., 

pratybos 55 - 56 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką galiu sukurti 

per vasaros atostogas? 

Vadovėlis 82 - 83 psl., 

 pratybos 57 - 58 psl. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką galiu sukurti 

per vasaros atostogas? 

Vadovėlis 84 - 85 psl., 

 pratybos 59 - 60 psl.. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiamos užduotys 

EMA platformoje. 

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 55-

56 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje,  

užduotys  

Eduka klasė.  

Tamo dienynas: 

 Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 59-60 psl. 

 

 

Mokiniai atlieka 

užduotis. Mokytoja 

patikrina ir įvertina. 

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: Diktantas. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Bitė“?  

Vadovėlis 80 - 81 psl., 

pratybos 55 - 56 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką galiu sukurti 

per vasaros atostogas? 

Vadovėlis 82 - 83 psl., 

 pratybos 57 - 58 psl. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką galiu sukurti 

per vasaros atostogas? 

Vadovėlis 84 - 85 psl., 

 pratybos 59 - 60 psl. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką skaitysiu 

vasarą? 

Vadovėlis 86 - 89 psl., 

 pratybos 61 - 62 psl., 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiamos užduotys. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 55-

56 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 57-58 psl. 

 

Tamo dienynas: 

 Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 59-60 psl. 

Tamo dienynas: 

 Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 61-62 psl. 

 

Mokytoja patikrina 

diktantą ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

taisyklingai parašyti 

žodžius, kurių rašybą 

mokėsi, žinoti sakinių 

rašybmo taisykles. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

suvokti perskaitytą 

tekstą. 

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: Testas „Ar jau 

moku?“ 

 Fizinis ugdymas 

Tema: Mokomės jogos 

pozų pagal pateiktą 

nuorodą. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Matematika 

Tema: Matematika 

vandens pramogų 

parke. 

Vadovėlis 76 - 77 psl., 

pratybos 50 psl., 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Vadovėlis 78 - 79 psl., 

pratybos 51 - 52 psl. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 
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Tamo dienynas: 

Užduotys  

Eduka klasė 

 

 Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

50 psl., 

Eduka klasė. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

51 - 52 psl. 

Mokytoja užduotis 

patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

atlikti užduotis su 

matavimo vienetais. 

 Mokiniai atlieka jogos 

pratimus, 

nufotografavę atsiunčia 

mokytojai. 

Mokytoja patikrina 

užduotis ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

spręsti uždavinius su 

įvairiais matavimo 

vienetais. 

Mokytoja patikrina 

užduotis ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

atlikti užduotis su 

įvairiais matavimo 

vienetais. 

4. 

 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: Pynimas iš 

popieriaus „Apyrankė“. 

   Pasaulio pažinimas 

Tema: Ką žmonės dirba 

visą dieną? 

Vadovėlis 50 - 51 psl., 

pratybos 47 – 48 psl. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Tamo dienynas:  

Pateikiama nuoroda. 

   Tamo dienynas:  

Užduotys  

Mokiniai dirba dvi 

pamokas, mokytojas 

įvertins, kai darbas bus 

baigtas. 

   Mokytoja įvertina 

mokinių darbą pratybų 

sąsiuvinyje. Vertinimo 

kriterijus – mokinių 

gebėjimas išvardinti 

kuo daugiau profesijų. 

5. 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: Pynimas iš 

popieriaus „Apyrankė“.  

Matematika 

Tema: Kas matuojama 

kilogramais? 

Vadovėlis 72 - 73 psl., 

pratybos 48 psl., 

Eduka klasė (naujos 

medžiagos 

paaiškinimas). 

Matematika 

Tema: Kas matuojama 

litrais? 

Vadovėlis 74 - 75 psl., 

pratybos 49 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kada ateis 

ateitis? 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Vadovėlis 48 - 49 psl., 

pratybos 45 - 46 psl., 

Fizinis ugdymas 

Tema:  Mokomės jogos 

pozų pagal pateiktą 

nuorodą. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 
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Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

 

Tamo dienynas:  

Pateikiama nuoroda. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

48 psl., 

Eduka klasė. 

Tamo dienynas: 

Pratybų sąsiuvinyje  

49 psl. 

 

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. 

 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

atlikti užduotis su 

svorio matavimo 

vienetais. 

Mokytoja patikrina 

atliktas užduotis ir 

įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

spręsti užduotis su 

įvairiais matavimo 

vienetais. 

Mokytoja įvertina 

mokinių darbą pratybų 

sąsiuvinyje. Vertinimo 

kriterijus – mokinių 

atidumas ir 

kruopštumas. 

Mokiniai atlieka jogos 

pratimus, 

nufotografavę atsiunčia 

mokytojai. 

6.     Klasės valandėlė 

Filmuko „Psichologo 

pamokėlė vaikams“ 

aptarimas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – 22 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: Test Module 6. 

2a klasė 

Tema: Testas Module 11. 

Zoom pamoka. 

5 klasių III gr.  

Tema: Module 8 reading 8a. 

Zoom pamoka. 

2b klasė 

Tema: Module 12, Dinnertime. 

Zoom pamoka. 

6 klasių III gr.  

Tema: Workbook 7d, e, f. 

Atliekame testą Module 6 

sąsiuviniuose, 

fotografuojame, atsiunčiame 

į Tamo iki 13.15 valandos. 

Pasikartojame naujus 

žodžius ir gramatiką, rašome 

testą Module 11. 

Vadovėlio p. 93, 94 naujų 

žodžių įvedimas, teksto 

klausymas ir analizė. Išmokti 

naujus žodžius. 

Vadovėlio p. 86-87. Žiūrėti 

https://youtu.be/raiBMrhML0Q 

iki 3 min. 13 sek. Skaitome ir 

verčiame sakinius. Mokomės 

klausimų Do you ..? ir 

atsakymų į juos. Darome 

pratybų p. 86-87. 

Epratybose padaryti Ex. 1, 

2, 3, 4, atitinka popierinių 

pratybų p. 58. 

Pažymys Ideografinis Kaupiamasis Formuojamasis Formuojamasis 

2. 4a klasė 
Tema: Klausimų sudarymas. 

Zoom pamoka. 

2b klasė 

Tema: Testas Module 11. 

Zoom pamoka. 

8a klasė 
Tema: Vocabulary Bank 7. 

2b klasė 

Tema: Module 12, Dinnertime. 

Zoom pamoka. 

5 klasės III gr.  
Tema: Vocabulary 8a. 

Zoom pamoka. 

Vadovėlio p. 20-21 

mokomės sudaryti būsimojo 

laiko paprastuosius ir 

specialiuosius klausimus, į 

juos atsakyti. Padaryti 

Pasikartojame naujus 

žodžius ir gramatiką, rašome 

testą Module 11. 

Padaryti visus pratimus 

epratybų  Vocabulary Bank 7, 

atitinka popierinių pratybų p. 

106 -107. 

Vadovėlio p. 86-87. Žiūrėti 

https://youtu.be/raiBMrhML0Q 

iki 3 min. 13 sek. Skaitome ir 

verčiame sakinius. Mokomės 

klausimų Do you ..? ir 

Vadovėlio p. 95 Ex. 3, 6, 7. 

Pratybų p. 60 Ex. 1, 2, 3, 4, 

pasitikriname, 

įsivertiname. 

https://youtu.be/raiBMrhML0Q
https://youtu.be/raiBMrhML0Q
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pratybų p. 22, pasitikrinti, 

įsivertinti. Pasikartoti Unit 

14 mokomąją medžiagą, 

pasiruošti testui. 

atsakymų į juos. Darome 

pratybų p. 86-87. 

Formuojamasis Ideografinis Savarankiškas darbas. Formuojamasis Sudėtinis pažymys 

4. 3.  8a klasė 

Tema: Writing 7g.  

Zoom pamoka. 

3a klasė  

Tema: Unit 16 Leisure. 

Zoom pamoka. 

4a klasė 

Tema: Kartojimas, testas Unit 

14.  

Zoom pamoka. 

3b klasė 

Tema: Things I like.  

Zoom pamoka. 

6 klasės II gr. 

Tema: Workbook 7d, e, f. 

Vadovėlio p. 91. Mokomės 

rašyti A letter of application 

(stipresniems), email 

pratybų p. 59 Ex. 4 

(silpnesniems). 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, klausymas, 

tekstų skaitymas ir vertimas. 

Pratybų p. 62 – klausome, 

pažymime, pasitikriname. 

Pasikartojame Unit 14 

mokomąją medžiagą, rašome 

testą Unit 14. 

Vadovėlio p. 32 mokomės 

tarimo. Mokomės parašyti apie 

tai, kas mums patinka. Pratybų 

p. 63, pildome kartu. 

Epratybose padaryti Ex. 1, 

2, 3, 4, atitinka popierinių 

pratybų p. 58. 

Pažymys Formuojamasis Ideografinis Formuojamasis Formuojamasis 

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Across Cultures 7e. 

Zoom pamoka. 

3b klasė 

Tema: Unit 16 Leisure. 

Zoom pamoka. 

4b klasė 

Tema: Kartojimas, testas Unit 

14.  

Zoom pamoka. 

3a klasė  

Tema: Things I like.  

Zoom pamoka. 

 

Vadovėlio p. 89 naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, skaitome tekstą 

ir įrašome praleistus 

žodžius, klausome, 

pasitikriname, įsivertiname. 

Išmokti naujus žodžius. 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, klausymas, 

tekstų skaitymas ir vertimas. 

Pratybų p. 62 – klausome, 

pažymime, pasitikriname. 

Pasikartojame Unit 14 

mokomąją medžiagą, rašome 

testą Unit 14. 

Vadovėlio p. 32 mokomės 

tarimo. Mokomės parašyti apie 

tai, kas mums patinka. Pratybų 

p. 63, pildome kartu. 

 

Kaupiamasis Formuojamasis Ideografinis Formuojamasis  

5. 5 klasės III gr.  

Tema: Test Module 7. Zoom 

pamoka. 

 7a klasė 

Tema: Module 7 

Entertainment.  

Zoom pamoka. 

4b klasė 

Tema: Unit 15 On the move. 

Zoom pamoka. 

7a klasė 

Tema: Workbook 7a. 

Rašome testą Module 7.  Vadovėlio p. 81, 82 naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas. Klausome teksto 

p. 82, padarome Ex. 2 p. 83. 

Vadovėlio p. 22-23 naujų 

žodžių įvedimas ir įtvirtinimas, 

teksto klausymas, skaitymas ir 

vertimas. Padarome pratybų p. 

Padaryti epratybose Ex. 1, 

2, 3, 4, 6, 7, atitinka 

popierinių pratybų p. 52, 

53. 
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19, pasitikriname. Išmokti 

naujus žodžius. 
Pažymys į dienyną.  Kaupiamasis Formuojamasis Savarankiškas darbas 

6. 6 klasės III gr.  

Tema: Across Cultures 7e. 

Zoom pamoka. 

6 klasės III gr.  

Tema: Across the 

Curriculum 7f.  

Zoom pamoka. 

1 a, b, c, d klasės 

Tema: Values Time 2. 

8a klasė 

Tema: Grammar Bank 7. 
 

Vadovėlio p. 89 naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, skaitome tekstą 

ir įrašome praleistus 

žodžius, klausome, 

pasitikriname, įsivertiname. 

Išmokti naujus žodžius. 

Vadovėlio p. 90 naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, klausome 

teksto, atsakome į klausimus 

Ex. 2. Išmokti naujus 

žodžius. 

Įrašą žiūrėti nuo pradžios iki 

pabaigos, kartoti paskui 

diktorių, rodyti paveikslėlius 

ir daiktus. Padaryti pratybų p. 

50-51. 

Padaryti pratimus epratybose 

Grammar Bank 7, atitinka 

popierinių pratybų p. 83, 85.  

 

Kaupiamasis Kaupiamasis  Formuojamasis  

7. Visos klasės 

Konsultacijų teikimas. 

6 klasių II gr.  

Tema: Across the 

Curriculum 7f.  

Zoom pamoka. 

   

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

Vadovėlio p. 90 naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, klausome 

teksto, atsakome į klausimus 

Ex. 2. Išmokti naujus 

žodžius. 

   

 Kaupiamasis    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – gegužės 22 d.) 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 
Klasė: 3a 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

1. Lietuvių kalba  
Tema: Kartojimas. Kaip skirstomi lietuvių kalbos 

garsai?Vaizdo pamoka- per Zoom programą- 10 val. 

 

Ste(a)m  

Tema: Grūdinių kultūrų receptai. Pasidžiaukite savo parašytais ir 

apipavidalintais grūdinių kultūrų receptais. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Tamo dienyne: darbas vadovėlyje 74-75 psl, pratybose 

41 psl. – 1,2,3- [akartosime balses, priebalses ir 

dvibalsius. 

Tamo dienyne: paskaitykite savo draugų parašytus receptus. Jei kuris 

patiks, galite pasigaminti. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis Pasidžiaugia atliktais darbais. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. Kaip skirstomi lietuvių kalbos 

garsai? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Kaip stambinti  ir smulkinti ilgio matavimo vienetus? 

Vaizdo pamoka- per Zoom programėlę- 11 val. 

Pateikta pateiktis- Stambiname ir smulkiname ilgio matavimo 

vienetus. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje (pateikiamos 

Tamo dienyne: vadovėlio 54-55psl., pratybose 44-45 psl  užduotys. 
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užduotys- lietuvių kalba- sumanūs- Kaip skirstomi 

lietuvių kalbos garsai? 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos užduotys- matematika- Kaip 

stambinti ilgio matavimo vienetus? Atlikti iki 05- 21 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt,  Namų darbas: Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje pateikiamos užduotys-

matematika- Kaip stambinti ir smulkinti pinigus? Atlikti iki 05- 19 

 Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. Vertinimas ir 

įsivertinimas pagal pateiktus kriterijus. 

3.   Matematika 

Tema: Kaip stambinti ir smulkinti pinigus?  

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Pateikta pateiktis- Stambiname ir smulkiname pinigus. 

Anglų kalba  

Darbas vadovėlyje- 52-53 psl. Pratybose 42-43 psl. 1, 3, 

4 užduotys. 

 

  

4. Muzika Lietuvių kalba  
Tema: Kaip pasirinkti įdomią knygą?  

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

Vadovėlio 76-77 psl.  

 Tamo dienyne: pratybose psl. 43- 1,2,3,4,5 užduotis. 

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

sumanūs. 
 Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. 

5.   Pasaulio pažinimnas 

Tema: 8 testas.  

Vaizdo- pamoka. 12 val. 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, Messenger grupę, telefonu. 

 

Tamo dienynas: pateikta pateiktis- 8 testas Konsultacija vyksta telefonu, per Tamo dienyną 

Mokinio įvertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, messengerio grupę, 

telefonu. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas 
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Tema: Kas yra sekundė ir kaip 

smulkinti laiko matavimo 

vienetus?Vaizdo pamoka – 9 val.  

 

Tema: Kada svarbu žaisti? Kodėl žaidžiame nuo 

senų senovės?- skaitome teoriją- vadovėlio 50-

51, 56-57 psl. Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

 

Tema: Orientavimosi sportas. Pateikta 

pateiktis „Orientavimosi sportas“. Pamoka 

vyks asinchroniniu būdu.  

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Vadovėlio 58-59 psl. 

Pratybose 48-49 psl. – 3, 5 užduotys. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Vadovėlis 50-51, 56-57 psl.   

Pratybose 40 psl. – 1 užduotis, 46psl.- 1, 2 

užduotis. 

Tamo dienyne: pateikta pateikta 

„Orientavimosi sportas“. Nupiešk savo 

orientavimosi trąsą. Gali panaudoti ir 

žemėlapio sutartinius ženklus- rodykles, 

medžius, pastatus ir kitus objektus 

Namų darbas: Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

pateikiamos užduotys-matematika-  

Kas yra sekundė ir kaip smulkinti laiko 

matavimo vienetus? Atlikti iki 05-22 

Mokinio vertinimas pagal pateiktus 

vertinimo kriterijus ir  įsivertinimas - 

šviesoforo spalvomis. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Atsiųsti nupieštą trąsą  į Tamo dienyną. 

2. Fizinis ugdymas 

Pateikta pateiktis-  „Viskas apie 

sportą“. Pažiūrėti skaidres, perskaityti 

informaciją apie sporto šakas. 

inventorių bei įžymius sportininkus. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu.  

Šokis 

 

Lietuvių kalba 
Tema: „Mano įdomiausia perskaityta 

knyga“ perskaitytos knygos pristatymas 

Vaizdo pamoka. 12 val. 

Tamo dienyne: skaityti informaciją 

pateiktyje. 

 Tamo dienyne: mokiniai pristato savo 

perskaitytą knygą pagal pateiktą planą. 
 Gilina žinias apie sporto šakas, 

sportininkus bei naudojamą inventorių. 

 Vertinimas pagal pateiktus kriterijus. 

3. Etika  

Tema: Genys margas, o pasaulis dar 

margesnis. Sąvoka- Tolerancija. 

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Raskime ir skaičiuokime. Žinių 

patikrinimas. 

Vaizdinė pamoka- Zoom programėle. 10 val. 

 

Muzika 
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Tamo dienynas: 

Pratybose 60-61psl.  1, 2 užduotys. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,Savarankiškas darbas 

 

Namų darbas: tuščiame lape parašyk, 

kodėl svarbu būti tolerantiškam. 

Nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo 

dienyną iki 05-21 

Vertinimas pagal pateiktus kriterijus.  

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kokio knygos pristatymo būtų 

įdomu klausytis? 

Vaizdo- pamoka. 11 val. 

Aptarti kartu  vadovėlio 78-79 

(grožinis, negrožinis tekstas). 

Pateiktis- Kaip pristatyti perskaitytą 

knygą? 

Anglų kalba 

 

Dailė-technologijos- integracija su 

lietuvių kalba. 

Tema: Perskaitytos knygos- įdomiausias 

veikėjas. 

 

Tamo dienynas: 

Pateiktis- Kaip pristatyti 

perskaitytą knygą? 

 Tamo dienynas: 

Priemonės- piešk savo pasirinktomis 

priemonėmis- guašu, pieštukais, 

flomasteriais, kreidelėmis. Pristatys savo 

piešinį- pristatydamas savo knygą 
Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje 

pagal pateiktus vertinimo kriterijus.. 

 Įsivertinimas šviesoforo spalvomis 

5. Lietuvių kalba 

Tema: Kokio knygos pristatymo būtų 

įdomu klausytis? 80-81.  

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: „Mano įdomiausia perskaityta knyga“ 

perskaitytos knygos pristatymas. 

Vaizdo pamoka. 12 val. 

Dailė-technologijos 

Tema: Perskaitytos knygos- įdomiausias 

veikėjas. 

 
Tamo dienyne:  

Vadovėlio 80-81 psl. paskaityti planą, 

kaip pasiruošti knygos pristatymui. 

Tamo dienyne: mokiniai pristato savo 

perskaitytą knygą pagal pateiktą planą. 

Tamo dienynas: 

Priemonės- piešk savo pasirinktomis 

priemonėmis- guašu, pieštukais, 

flomasteriais, kreidelėmis. Pristatys savo 

piešinį- pristatydamas savo knygą 

Namų darbas: ruošiasi pristatyti savo 

perskaitytą knygą pamokoje „Mano 

įdomiausia perskaityta knyga“ 

 Vertinimas pagal pateiktus kriterijus. Įsivertinimas šviesoforo spalvomis. 
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6.   Klasės vadovo programa 

Pasiūlymas užpildyti dienoraštį, skirtą 

vaikui įamžinti šį unikalų laiką jo 

gyvenime.  Kada nors ji primins jūsų 

vaikui (ar visai šeimai) apie šį 

įsimintiną,    į istoriją įeisiantį laikotarpį ir 

kaip jis (jūs) šį laikotarpį išgyvenote – ką 

veikėte, ko jums trūko, kaip jautėtės. 

„LAIKO KAPSULĖS“ 

KNYGĄ-DIENORAŠTĮ. Pdf formatu 

siunčiamas į Tamo dienyną. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – gegužės 22 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: Erdviniai kūnai. 

Pasitikriname. 107 psl. 

YouTube filmas. 

6b klasė 

Tema: Neigiamieji 

skaičiai. 86 – 87 psl. 

6b klasė 

Tema: Skaičių tiesė. 88 – 

89 psl. YouTube filmas. 

5b klasė 

Tema: Kartojame tai, ko 

mokėmės 2 vadovėlio 

dalyje. 108 psl. 

8a klasė 

Tema: Ritinys. 

Ritinio tūris. 142 – 

143 psl. 

YouTube filmas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos. 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Savęs įsivertinimas Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

2. 7a klasė I grupė 

Tema: Keturkampis. 

90 -  91 psl. YouTube 

filmas. 

6a klasė 

Tema: Kontrolinio 

darbo aptarimas ir 

klaidų analizė. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Trapecija.  

92 - 93 psl. YouTube 

filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Lygiagretainis. 100 

– 101 psl. YouTube 

filmas. Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Skaičių 

palyginimas.  

90 - 91 psl. YouTube 

filmas. 
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Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

3. 6a klasė 

Tema: Neigiamieji 

skaičiai. 86 – 87 psl. 

5a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Erdviniai kūnai. 

Stačiakampis 

gretasienis. Kubas.  

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Lygiašonė 

trapecija. Stačioji 

trapecija. YouTube 

filmas. 

7a klasė I grupė 

Tema: Lygiagretainis.  

100 – 101 psl. YouTube 

filmas. Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

5a klasė 

Tema: Kontrolinio 

darbo aptarimas ir 

klaidų analizė. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

4. 5b klasė 

Tema: Erdviniai kūnai. 

Pasitikriname. 107 psl. 

YouTube filmas. 

 

5b klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Erdviniai kūnai. 

Stačiakampis 

gretasienis. Kubas.  

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Skaičių 

palyginimas. 90 - 91 psl. 

YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Lygiašonė 

trapecija. Stačioji 

trapecija. YouTube 

filmas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos. 
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Savęs įsivertinimas 

 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

5. 8a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Plotai. 

Lygiagretainio plotas. 

Trapecijos plotas. 

Skritulio plotas. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Skaičių tiesė. 88 – 

89 psl. YouTube filmas. 

 

5a klasė 

 

Tema: Kartojame tai, ko 

mokėmės 2 vadovėlio 

dalyje. 108 psl. 

5b klasė 

Tema: Kontrolinio 

darbo aptarimas ir 

klaidų analizė. 

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. 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

6. 7a klasė II grupė 

Tema: Keturkampis.90 

-  91 psl. YouTube 

filmas. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Trapecija. 92 - 93 

psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

8a klasė 

Tema: Ritinys. Ritinio 

paviršiaus plotas. 140 – 

141 psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Kontrolinio darbo 

aptarimas ir klaidų 

analizė. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Klasės valandėlė 

Signalinis III 

trimestro aptarimas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

7.  8a klasė  

 

Konsultacinė pamoka  
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Tema: Sukiniai. Ritinys. 

128 – 129 psl., 130 – 

131 psl. 

YouTube filmas. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

  

 

 

 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

   

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 18 d. – gegužės 22 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 

„Smuikas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Sveika, vasara“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Sudėtiniai ir 

kintamieji metrai“ 

Skenuota medžiaga  

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Linksmosios užduotys 

skaičiuotės la, sol, mi ir 

re“ 

Skenuotos užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Sveika, vasara“ 

(muzikos klausymas). 

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: 

„Liaudies instrumentai“ 

kartojimas 

1c klasė  

Pamokos tema: 

„Sveika, vasara“. 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Sveika, vasara“. 

4a klasė 

Pamokos tema: 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Liaudies instrumentai“ 

kartojimas 
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Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

„Linksmosios užduotys 

skaičiuotės la, sol, mi ir 

re“ 

Skenuotos užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

3. 

 

 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Linksmosios užduotys 

ritmo galvosūkiai“ 

Skenuotos užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė 

Pamokos tema 

„Smuikas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

5a klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai Čekija, 

Moldavija ir Vengrija“ 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

2b klasė  

Pamokos tema 

„Smuikas“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Liaudies instrumentai“ 

kartojimas 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

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 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

4. 

 

 

 

 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Liaudies instrumentai“ 

kartojimas 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Linksmosios užduotys 

ritmo galvosūkiai“ 

Skenuotos užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Sveika, vasara“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

2a klasė 

Pamokos tema 

„Smuikas“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

6b klasė 

Pamokos tema: 

„Simfonija kartojimas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

 Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

5. 6a klasė 5b klasė 1c klasė 

Pamokos tema: 

1d klasė 

Pamokos tema: 

1b klasė 

Pamokos tema: 
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Pamokos tema: 

„Simfonija kartojimas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai Čekija, 

Moldavija ir Vengrija“ 

VAIZDO PAMOKA 

„Sveika, vasara“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

„Sveika, vasara“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

„Sveika vasara“ 

(muzikos klausymas). 

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 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Kaupiamasis 

įvertinimas.  

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

6.  8a klasė 

Pamokos tema: 

„Koncertas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

8b klasė 

Pamokos tema: 

„Koncertas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema: 

„Kartojame išmoktas 

dainas“ 

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

 

 

 Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

 

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „Abba 

dainos Sliping through 

my finger“ žodžių ir 

melodijos mokymasis“ 

  

  TAMO žurnalas.   

  Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 18 d. – gegužės 22 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. Kas labiau tikėtina? 

EMA mokymosi aplinka ir 

Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Duomenų 

apdorojimas ir pateikimas 

skaičiuokle. Teksto ir 

lentelių tvarkymo 

galimybės skaičiuoklėje. 

Mokiniai skiria duomenų 

formatus, tvarko lentelę ir 

langelius. Moka įrašyti, 

keisti, ištrinti lentelių 

duomenis. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

  6ab klasės 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 
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Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (Kas labiau 

tikėtina?) 

Prieš atliekant užduotis dar 

kartą pasiskaitykite teoriją: 

Eduka klasėje ir vadovėlyje 

166 psl. 

Ir peržiūrėkite video medžiagą: 

Kas labiau tikėtina?: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=51_Dhk68G58&list=PLf

HFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9

oKd7kZ19&index=22 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

  Pateikčių rengimo 

struktūra, reikalavimai 

ir užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-20 d. 

  Darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-

27 d. 

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. Bandymo baigtys. 

Rinkiniai 

Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

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

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasėje (Bandymo baigtys. 

Rinkiniai). 

Prieš atliekant savarankiško 

darbo užduotis, dar kartą 

pasiskaitykite teoriją: 

Eduka klasėje, o tik tada 

atlikite savarankiško darbo 

užduotis. 

Bandymo baigtys. 

Rinkiniai: 

https://www.youtube.com/

watch?v=51_Dhk68G58&li

st=PLfHFE3YPbb4Pd008q

SmesPeb9oKd7kZ19&inde

x=22 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

   

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-20 d. 

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 

1c klasė 

IT 

Tema: Žaidimų laboratorija: 

sukurk istoriją 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

 1d klasė 

IT 

Tema: Žaidimų 

laboratorija: sukurk 

istoriją 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

6ab klasės I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai 

Mokiniai temą geba 

atskleisti glaustai, bet 

įdomia, naudinga, 

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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svarbiausius dalykus, sąvokas, 

schemas. Parenka iliustracijas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

įsimintina informacija. 

Išskiria svarbiausius 

dalykus, sąvokas, 

schemas. Parenka 

iliustracijas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Pateikčių rengimo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams platformoje. 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

Užduotys paskirtos 

Code.org mokymosi 

aplinkoje. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, CODE.ORG 

 Užduotys paskirtos 

Code.org mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

CODE.ORG 

Pateikčių rengimo 

struktūra, reikalavimai 

ir užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-20 d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

CODE.ORG skaitmeninėje 

erdvėje. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

Darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-

27 d. 

4. 6ab klasės III 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 

 8b – matematika 

Kartojimo tema. 

Procentų taikymas. 

Lygtys 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – 

skaitmeninė mokymosi 

erdvė. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

 

1a klasė 

IT 

Tema: Žaidimų 

laboratorija: sukurk 

istoriją 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

5b klasė 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai 

Mokiniai valdo 

pagrindines 

pateikčių rengyklės 

priemones. Temą 

geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija. 
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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 

EMA pratybose. 

(Procentų taikymas. 

Lygtys) 

Prieš atliekant užduotis 

dar kartą pasiskaitykite 

teoriją: Eduka klasėje ir 

vadovėlyje 1 dalis 100 

psl. 

Ir peržiūrėkite video 

medžiagą (Procentų 

taikymas): 

http://vaizdopamokos.lt/

matematika/procentu%C

C%A8-

uzdaviniu%CC%A8-

sprendimas-sudarant-

proporcija%CC%A8/ 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos 

Code.org mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

CODE.ORG 

Pateikčių rengimo 

struktūra, reikalavimai 

ir užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-27 d. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

Darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-

27 d. 

5.  7a klasė II gr. 

IT 

1b klasė 

IT 

8b klasė - matematika 

Tema. 8 klasės kurso 

kartojimo testas, įvertinti, 

 

http://vaizdopamokos.lt/matematika/procentu%CC%A8-uzdaviniu%CC%A8-sprendimas-sudarant-proporcija%CC%A8/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/procentu%CC%A8-uzdaviniu%CC%A8-sprendimas-sudarant-proporcija%CC%A8/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/procentu%CC%A8-uzdaviniu%CC%A8-sprendimas-sudarant-proporcija%CC%A8/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/procentu%CC%A8-uzdaviniu%CC%A8-sprendimas-sudarant-proporcija%CC%A8/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/procentu%CC%A8-uzdaviniu%CC%A8-sprendimas-sudarant-proporcija%CC%A8/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/procentu%CC%A8-uzdaviniu%CC%A8-sprendimas-sudarant-proporcija%CC%A8/
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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 

Tema: Žaidimų 

laboratorija: sukurk 

istoriją 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo 

platforma. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

ką dar pasikartoti iš 8 

klasės kurso iki mokslo 

metų pabaigos (8 klasė. 

Matematika) 

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 

Code.org mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, 

CODE.ORG 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasėje (8 klasė. 

Matematika). 

Prieš atliekant testo 

užduotis, dar kartą 

pasiskaitykite teoriją: 

Eduka klasėje, o tik tada 

atlikite testo užduotis. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

 

 Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-20 d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka klasės  

skaitmeninėje mokymosi 

erdvėje. 

 

6. 2a klasė 

IT 

Tema: Virtualus 

komunikavimas 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 2 gr. 

Scratch programa. Veikėjai: 

kaukių keitimas, naujų 

5a klasė 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

2b klasė 

IT 

Tema: Virtualus 

komunikavimas 

Klasės valandėlė, 8b 

Tema: „Kaip valdyti 

laiką dirbant 

namuose?“. 
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Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Žaidimų laboratorija: 

sukurk istoriją 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo platformoje 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi erdvėse. 

veikėjų piešimas, 

programavimas. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai 

Mokiniai valdo 

pagrindines 

pateikčių rengyklės 

priemones. Temą 

geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Žaidimų 

laboratorija: sukurk 

istoriją 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo 

platformoje 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi 

erdvėse. 

Pokalbis - diskusija 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org mokymosi 

aplinkose. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

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 ir Code.org 

mokymosi aplinkose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

Bendravimas vyks 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

Formuojamasis vertinimas Darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-

27 d. 

 

 

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, programavimas. 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 3 gr. 

Scratch programa. Veikėjai: 

kaukių keitimas, naujų 

veikėjų piešimas, 

programavimas. 

 Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 4 gr. 

Scratch programa. 

Veikėjai: kaukių keitimas, 

naujų veikėjų piešimas, 

programavimas. 
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Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 

Formuojamasis vertinimas Formuojamasis vertinimas  Formuojamasis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Balandžio 18 d. – balandžio 22 d.) 

Mokytojas: VILMA VILTĖ ŠIVICKIENĖ 
Klasė: 1b 

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

galės naudotis, remtis, kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  Pasaulio pažinimas 

(integracija su lietuvių 

kalba).  

TEMA: 

„Saulė. Saulės energija“ 

Vadovėlis. 

Pratybos. 

Užduotys Edukoje. 

Pasiruošti antradienio 

atsiskaitymui. 

Pasaulio pažinimas 

(integracija su lietuvių 

kalba).  

TEMA: 

Trumpa APKLAUSA žodžiu. 

Žinių įtvirtinimas Kartojimas. 

Zoom pamoka 

10.00 val. 

Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu“) 

TEMA: 

Kartojimas. Ką jau moku. 

Vadovėlis. Pratybos.   

Eduka klasė. 

 

Matematika 

TEMA: 

Prisimenu geometriją. 

Pateiktis. 

Garso įrašas. 

Užduotys lapuose. 

 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. 

Messenger grupė, Tamo 

dienynas. 

Atlikę užduotis mokiniai 

atliks asmeninį įsivertinimą 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

Atlikę užduotis mokiniai 

atliks asmeninį įsivertinimą 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

Vertinimas. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 
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 Nufotografuoti užduočių lapą 

ir atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

 

2.  Matematika 

TEMA: 

Kaip apskaičiuoti įvykio 

trukmę ? 

Laiko matai. 

Užduotys prieduose. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Įsimintinos rašybos žodžiai. 

Pateiktis. 

Vadovėlis. Pratybos. 

Užduotys Emoje. 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

Teksto suvokimas. 

Tekstas prieduose. 

Užduotys Emoje. 

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. 

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. 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Mokytojos EMA pratybų 

vertinimas. 

 

3.  Lietuvių kalba 

TEMA: 

Teksto suvokimas. 

Vadovėlis. Pratybos. 

*Užduotys lapuose. 

*Užduotis Edukoje. 

Matematika 

TEMA: 

 „Įvairūs žodiniai uždaviniai“, 

Paruošti priedai. 

*Papildomos užduotys į 

sąsiuvinį (prisegtame 

aplanke). Užduotis turi atlikti 

visi. 

 

 

STEAM. 

 (integracija su pasaulio 

pažinimu ir matematika). 

TEMA: 

„Darbo pristatymas“ 

Mokausi pristatyti 

papasakoti. 

Susitikimas Zoom 

platformoje 

10.00 val. 

 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. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO. 
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 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. 

 

 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

4. Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu) 

TEMA: 

Ką  jau moku ? 

Vadovėlis.  

Pratybos. 

Užduotys prieduose. 

 Fizinis ugdymas 

Integracija su matematika 

TEMA: 

„Šuolis į tolį“ 

Praktikuojuosi ir matuoju. 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„Augalo dalys“ 

Piešiu, vaizduoju, įvardinu. 

Matematika 

TEMA: 

„Įvairių uždavinių 

sprendimas“ 

Vadovėlis. Pratybos. 

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. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

 Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Vertinimas. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

5. Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu) 

TEMA: 

„Pakartoju, prisimenu“. 

Vadovėlis.  

Pratybos. 

Eduka klasėje ir užduotys 

lapuose. 

 

Matematika 

TEMA: 

„Ką matuojame 

kilogramais?“ 

„Ką matuojame litrais ?“ 

Vadovėlis. 

Pratybos. 

Atlieku užduotis Edukoje. 

*Papildomas lapas su 

užduotimis. 

Skaitmeninės EMA užduotys. 

 Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„Augalo dalys“ 

Piešiu, vaizduoju, įvardinu. 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

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: 

Įsimintinos rašybos žodžiai. 

 

 Neformalus ugdymas- 

Kūrybinės dirbtuvės. 

TEMA: 

Tema: „Linksmieji 

eksperimentai“. 

Pateikiama nuoroda. 

Aptarimas. Refleksija. 

Išvados suradimas – ką 

sužinojau. 

 KLASĖS VALANDĖLĖ 

TEMA: 

Alegorinė pasaka apie 

draugystę. 

Pateiktis „Alegorinė pasaka“ 

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 18 d. – gegužės 22 d.) 

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

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

dienyno pagalba 

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

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

temą. 

Pamo

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadien

is 
 

1. 

5b klasė -  Gamta ir žmogus 

Tema: Daržas ant palangės 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Tema: Energija iš maisto 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu  

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 193 psl. iš vadovėli . 

2. Atlikti praktinę užduotį: 

pasodinti vazonėlyje augalą.  

3.Stebėti ir fiksuoti augalo 

pasikeitimus. 

 

 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 238, 239 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,4,5 kl. iš 239 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 41 

psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

  Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

2 

 

5a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Daržas ant palangės. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 5a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Obelis ir jos vaisiai 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

 

6b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Energija iš maisto 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu  

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 193 psl. iš vadovėlio. 

2. Atlikti praktinę užduotį: 

pasodinti vazonėlyje augalą.  

3.Stebėti ir .fiksuoti augalo 

pasikeitimus 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 198, 199 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

40 psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 238, 239 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,4,5 kl. iš 239 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 41 

psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 

 

 

3 6b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema:9 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

6a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema:9 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

 

5b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Obelis ir jos vaisiai 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

 

8b klasė – Chemija 

Tema: Molekulinės masės 

skaičiavimas (kartojimas) 

 Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 216,228 psl. 

2. Atlikti kartojimo užduotis 

iš vadovėlio 232 psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 216, 228 psl. 

2. Atlikti kartojimo užduotis iš 

vadovėlio 232 psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 198, 199 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

40 psl. 

 

Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 60,61 psl. 

2. Atlikti 3,4,5 užduotis. iš 61 

psl. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Pr9z4UKCx9o&feature=yo

utu.be 

 

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: Medžiagos tankis 

(kartojimas) 

8b klasė - Biologija  

Tema: 1 skyriaus kartojimas 

7a klasė 2 gr. –Biologija 

Tema: Saugomos Lietuvos 

teritorijos 

8a klasė – Chemija 

Tema: Molekulinės masės 

skaičiavimas (kartojimas) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr9z4UKCx9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pr9z4UKCx9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pr9z4UKCx9o&feature=youtu.be
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Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 30,31 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3, 5 kl.  iš 31 

psl. 

 

Vadovėlis Biologija. 

1. Skaityti 42 psl. 

2. Atlikti užduotis iš 42, 43 psl. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 78, 81 psl. 

2. Apibūdinti  Lietuvos 

gamtinius rezervatus 

 

.Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 60, 61 psl. 

2. Atlikti 3, 4, 5 užduotis. iš 61 

psl. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Pr9z4UKCx9o&feature=yo

utu.be 

 

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: Medžiagos tankis 

(kartojimas) 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

8a klasė – Biologija 

Tema: 1 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka)  

7a klasė 1gr. -Biologija  

Tema: Saugomos Lietuvos 

teritorijos 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

7a klasė 2gr. – Biologija 

Tema: Gamtiniai Lietuvos 

rezervatai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 30, 31 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3, 5 kl.  iš 31 

psl. 

Vadovėlis Biologija. 

1. Skaityti 42 psl. 

2. Atlikti užduotis iš 42,43 psl. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 78, 81 psl. 

2. Apibūdinti  Lietuvos 

gamtinius rezervatus 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 78, 81 psl. 

2. Parengti pristatymą apie 

rezervatus 

 

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: 

Tema: Gamtiniai Lietuvos 

rezervatai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Klasės  

valandėlė 

Tema: 

Signalinio 

trimestro 

aptarimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr9z4UKCx9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pr9z4UKCx9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pr9z4UKCx9o&feature=youtu.be
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Valandėlė 

vyks 

sinchroniniu 

būdu 

Moneta ant vandens 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=cKEYjkt7gdo 

Moneta ant vandens 

https://www.youtube.com/watch?
v=cKEYjkt7gdo 

 Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 78, 81 psl. 

2. Parengti pristatymą apie 

rezervatus 

  

Pokalbiai ir 

diskusijos šia 

tema 

   Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cKEYjkt7gdo
https://www.youtube.com/watch?v=cKEYjkt7gdo
https://www.youtube.com/watch?v=cKEYjkt7gdo
https://www.youtube.com/watch?v=cKEYjkt7gdo
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

( Gegužės 18d. – gegužės 22 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 - kalba 

Tema: Priedėlis, jo skyryba. 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

 

5 b klasė - literatūra 

Tema: 3-4 Keičianti patirtis 

Vilė Vėl Kaip mes 

išgarsėjome. 

 Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

   1. Skaityti psl. 78-79 

2.Atlikti  užduotis, pateiktas 

Tamo 

 

1. Perskaityti psl. 100- 102 

2. Atlikti mokytojos paskirtas  

užduotis 

   Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

2. 5b klasė - literatūra 

Tema: 3-4 Keičianti 

patirtis 

Vilė Vėl Kaip mes 

išgarsėjome  

5 b klasė- kalba 

Tema: 7. Daiktavardžių ir 

būdvardžių rašyba  

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 5b klasė – kalba 

Tema: Būdvardžio kontrolinis 

darbas. 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

 

8b klasė - literatūra 

Tema: 2 skyrius. 1.Kodėl 

norisi juoktis, bet baisu? 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 
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Pamoka vyks 

asinchroniniu 

būdu 

  

1.Skaityti psl. 96 - 98 

2. Intrigos supratimas 

3.Atlikti užduotis, 

pateiktas Tamo 

1.Perskaityti psl.92- 95 

2. Atlikti  mokytojos 

pateiktas užduotis 

 1. Atlikti mokytojos pateiktas 

kontrolinio darbo užduotis 

 

 

1.Skaityti psl. 115-119 

2.Atlikti  mokytojos  pateiktas 

užduotis 

Kaupiamasis vertinimas Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

Kaupiamasis vertinimas 

3. 5 b klasė kalba 

Tema: 6. Daiktavardžių ir 

būdvardžių linksniavimas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

8a klasė kalba 

Tema: Priedėlis, jo skyryba. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 

  8a klasė - literatūra 

Tema: 2 skyrius. 1.Kodėl 

norisi juoktis, bet baisu? 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

1.Perskaityti psl. 88- 91 

2.Atlikti užduotis, 

pateiktas Tamo dienyne 

1. Skaityti psl. 78 – 79 

2.Atlikti užduotis, pateiktas 

Tamo dienyne 

  1.Skaityti psl.115 – 119 

2. Atlikti mokytojos pateiktas 

užduotis 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Kaupiamasis vertinimas   Kaupiamasis vertinimas 

4. 8b klasė – kalba 

Tema: Kontrolinis darbas 

iš pažyminių rūšių, 

skyrybos. Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu 

 

8a klasė –literatūra 

Tema: 1 skyriaus 

apibendrinimas.  

Kontrolinis įsivertinimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 8b klasė - kalba 

Tema: Priedėlis, jo skyryba. 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

 

 

Atlikti mokytojos 

paruoštas kalbos 

kompleksines užduotis 

1. Atlikti vadovėlyje 

pateiktas užduotis 

 

 1. Skaityti psl. 78-79 

2. Atlikti  užduotis, pateiktas 

Tamo 

 

Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

 Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo  

 

5.  8b klasė - Kalba 

Tema: Priedėlis, jo skyryba 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu  
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 1. Skaityti psl. 78 – 79 

2.Atlikti užduotis, pateiktas 

Tamo dienyne 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - kalba 

Tema:  

Kontrolinis darbas iš 

pažyminių rūšių, skyrybos. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu.  

8b klasė - literatūra 

Tema: 1 skyriaus 

apibendrinimas. Kontrolinis 

įsivertinimas  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

   

Atlikti mokytojos 

paruoštas kalbos 

kompleksines užduotis 

1 Atlikti vadovėlyje pateiktas 

užduotis 

 

   

Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną. 

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. 

 

 

 

 

 


