
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d.- gegužės 15 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 

Mokytojas: A. Macežinskienė 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 

Mokytojas: Ina Andrulienė 

Mokytojas: Inga Levinskienė 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
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Mokytojas: Jolita Miškinienė 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 

Mokytojas: Rima Marozienė 

Mokytojas: Tomas Asakavičius 

Mokytojas: Vilma Plutienė 

Mokytojas: Vilmantė Rimkevičienė 

Mokytojas: Vilma Viltė Šivickienė 

Mokytojas: Violeta  Visockienė 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d.- gegužės 29 d. ) 

Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 
Dalykas: Šokis 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
  5 a klasė 

TEMA: Šokių kovos. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

   

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
   

 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

   

2.        1d klasė  

TEMA: 

 Šokių kovos. 

5b klasė 

TEMA: Šokių kovos.  

3a klasė 

TEMA:  

4a klasė 

TEMA: 

 Šokių kovos. 
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Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

Šokių kovos.Vaizdo 

pamoka per Zoom 

platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus ir pašoks šokį. 

 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. 

3.  1a klasė 

TEMA: Šokių kovos 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

2b klasė 

TEMA: Šokių kovos. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

6b klasė 

TEMA: Šokių istorija. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie šokių istoriją. 

4b klasė 

TEMA: 

Šokių kovos. 

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 

TEMA: Šokių kovos. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

2a klasė 

TEMA: Šokių kovos. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

3a klasė 

TEMA: Šokių kovos. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

1c klasė 

TEMA: 

Šokių kovos. 
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Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus ir pašoks šokį. 
 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 istorija. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie šokių istoriją. 

 

 

 
 Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 

  Aptarimas su tėveliais. Vertinimas. Darbo 

pateikimas laiku ir 

užduoties išpildymas. 

 

6.  Neformaliojo švietimo 

būrelis: 1-4 kl. 

Gatvės šokiai. House 

stilius. 

Neformaliojo švietimo 

būrelis:  

Šiuolaikiniai šokiai: 

1-4 kl. 

Baleto pagrindai. 

Neformaliojo švietimo 

būrelis: 

Zumba Latino šokis. 

 

 Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 

Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 

Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 
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7.  Neformaliojo švietimo 

būrelis: 

Zumba Latino šokis. 

Neformaliojo švietimo 

būrelis:  

Šiuolaikiniai šokiai: 

Baleto pagrindai. 

Neformaliojo švietimo 

būrelis:  

Gatvės šokiai. House 

stilius. 

 

 Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 

Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 

Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 d.) 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 
Dalykas: fizika 

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

galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4.   7a (1) klasė 

Tema ,,Laidininkai ir 

dialektrikai. Elektros  

srovė. Jos poveikis“. 

Grupinis ir savarankiškas 

darbas Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

 8 a klasė 

Tema ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas“. 

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office 365 
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  Testinė užduotis 

,,Elektriniai reiškiniai“ 

Office 365 

Testo vertinimas 

 Pasiruošimas fizikinių 

žinių ir įgūdžių patikros 

testui 

5.   8a klasė 

Skyriaus ,,Kūnai 

skysčiuose ir dujose“ 

apibendrinimas. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

 8 b klasė 

Tema ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas“.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office365 

  Testas ,,Kūnai skysčiuose 

ir dujose“ 

Office 365 

Testo vertinimas 

 Pasiruošimas fizikinių 

žinių ir įgūdžių patikros 

testui 

6.   7a (2) klasė 

Tema ,,Laidininkai ir 

dialektrikai. Elektros  

srovė. Jos poveikis“. 

Grupinis ir savarankiškas 

darbas Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija  

13.00 val. 

  

  Office365   

  Testinė užduotis 

,,Elektriniai reiškiniai“ 

Office 365 

Testo vertinimas 

  

7.   8b klasė 

Skyriaus ,,Kūnai 

skysčiuose ir dujose“  
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apibendrinimas 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

  Office365   

  Testas ,,Kūnai skysčiuose 

ir dujose“ 

Office 365 

Testo vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. –gegužės 29 d.) 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 
Klasė: priešmokyklinio ugdymo grupė 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Pažiurėjus filmuką 

atsakyti į duotus 

klausimus ,vaizdo 

medžiagos nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Vaizdo medžiagos apie 

saugų eismą, nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Paklausyti įgarsintos 

pasakos ,, Pepė 

ilgakojinė“ nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Integruota fizinė veikla, 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Didaktinių ir 

lavinamųjų žaidimų 

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. Pokalbis su tėvais pagal 

pateiktus klausimus 

Atpažinti kelio ženklus, 

nuotrauka patalpinta 

Pagal duotus 

personažus, sukurti 

Pokalbis su tėvais apie 

ištrauką iš pasakos, 

Išmokti duotą eilėraštį 

tėčiui, nuoroda 
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Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje  

pasaką su žodžias, 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje . 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje . 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje . 

Skaičių pažinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Raidžių pažinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Raidžių pažinimo 

užduotis, patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Erdvinio suvokimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Atliktų darbų 

nuotraukos 

patalpinamos 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

3. Kūrybinė užduotis: 

patikusio personažo 

piešimas, vaizdo 

medžiaga 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Kūrybinė užduotis; 

nupiešti kelio ženklą 

esantį netoli mokyklos. 

 

Meninė užduotis: 

,,Saulutės draugai“. Ant 

plokščių akmenukų 

nupiešti daug linksmų 

saulyčių. 

 

Skiemenų jungimo 

užduotis. patalpinamas 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

Darbelio nuotrauka 

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 25 d. – 29 d.) 

Mokytojas: A. Macežinskienė 
Dalykas: Užsienio kalba (anglų) 2-8 kl. 

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: Module 7. 

Introductory lesson. 

Reading skills: Forest 

school. Learning of the 

new vocabulary. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2a klasė  

Tema: Unit 11. A new 

friend. Introducing new 

vocabulary and grammar:  

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

5a/b klasės 

Tema: Writing: my 

favourite food. (or making 

a video) 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

2b klasė 

Tema: introducing new 

vocabulary. 

Learning a poem: „What 

am I“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

6a/b klasės 

Tema: Practising the 

vocabulary. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.  

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Kaupiamasis vertinimas Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

vertinimas pagal mokytojos 

pateiktą lentelę. 

Kaupiamasis vertinimas 

pagal mokytojos pateiktą 

lentelę. 

2. 

 

 

4a klasė 

Tema: English is fun. 

Learning through films. 

2b klasė 8b klasė 

Tema: Grammar: Modals. 

2a klasė 

Tema: introducing new 

vocabulary.  

5a/b klasės 

Tema: Grammar: 

much/many/ a lot of. 
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English is fun. Learning 

through films. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 Tema: Unit 11. A new 

friend. Introducing new 

vocabulary and grammar. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

 

 Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 

 

Learning the poem „Who 

am I“ 

Vaizdo pamoka ZOOM. 

Vaizdo pamoka Office 365 

TEAMS. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.  ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas. 

3. 

 

 

 

8b klasė 

Tema: Module 7. 

Introductory lesson.. 

New vocabulary related 

to the topic. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3a klasė 

Tema: Unit 16. 

Introducing new 

vocabulary. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

4a klasė 

Tema: unit 15. 

Introducing new 

vocabulary and grammar: 

degries of adjectives. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

 

3b klasė 

Tema: things I like. 

Speaking and presenting 

hobbies. 

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: Module 7. 

Introduction. 

Introducing new 

vocabulary related to the 

topic. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3b klasė 

Tema: Unit 16. 

Introducing new 

vocabulary. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

4b klasė 

Tema: unit 15. 

Introducing new 

vocabulary and grammar: 

degries of adjectives. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

. 

3a klasė 

Tema: things I like. 

Speaking and presenting 

hobbies. 

Vaizdo pamoka ZOOM 
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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. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Kaupiamasis vertinimas Savarankiškas užduočių 

taisymas  

Kaupiamasis vertinimas  

5. 

 

 

5a/b klasės 

Tema: Practising the 

vocabulary related to the 

topic: food. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 7a klasė 

Tema: Practising the  

vocabulary. Vocabulary 

Bank 7. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

4b klasė 

Tema: Test Nr. 13. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

. 

 

7a klasė 

Tema: Grammar: the  

passive. 

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: Experiences of a 

lifetime.. 

Introducing the 

vocabulary related to the 

topic. Reading and text 

comprehension. 

Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 8b klasė 

Tema: Practising grammar. 

Grammar bank 7. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 

 

 

5a klasės valandėlė 

Tema:  

Užsiėmimas vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 Kaupiamasis vertinimas  Kaupiamasis vertinimas  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 – 29 d. d.) 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 
Dalykas: lietuvių kalba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  6a klasė  

LITERATŪRA 

Tema – B. Vilimaitė 

„Užpustytas traukinys“. 

Psl. vadovėlyje 120-

123; 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Kaip būti šalia 

neįgaliojo?“ 

„Paslaptingas sodas“ 

Psl. vadovėlyje 128-

131; 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – I skyriaus 

apibendrinimas. 

Savarankiškas darbas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Skyriaus 

apibendrinimas. 

„Kaip puoselėjama 

draugystė?“. 

Testavimas vyksta 

Eduka mokymosi 

aplinkoje. 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Kaip būti 

draugu ir draugu, ir 

artimuoju?“ 

M. Tvenas. 

 „Tomo Sojerio 

nuotykiai“. 

Psl. vadovėlyje 134-

136; 

Mokymasis 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 
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Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

2.  7a klasė  

LITERATŪRA 

Tema -     

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Kaip būti šalia 

neįgaliojo?“ 

„Paslaptingas sodas“ 

Psl. vadovėlyje 128-

131; 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Penkiolikos 

metų kapitonas“. 

Ž.Vernas; 

Psl. vadovėlyje127-

130; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – II literatūros 

vadovėlio 

apibendrinimas – 

trimestro veiklos 

įsivertinimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė  

LITERATŪRA 

Tema – „Iš ko kyla 

pačios vertingiausios 

žmogaus savybės?“ 

Psl. vadovėlyje 140-

143; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Veiklos aptarimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

3.  7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Penkiolikos 

metų kapitonas“. 

Ž.Vernas; 

Psl. vadovėlyje124-

126; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – I skyriaus 

apibendrinimas. 

Savarankiškas darbas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – IV temos 

apibendrinimas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – II literatūros 

vadovėlio 

apibendrinimas – 

trimestro veiklos 

įsivertinimas. 

Mokymas(is) vyks 

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 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje, 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

Veiklos aptarimas vyks  

vaizdo pamokoje. 
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kaupiamasis 

vertinimas. 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

4.   - 5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip 

kalbėjimas padeda 

pažinti žmogų? 

„Ne Karibų kruizas“; 

Psl. vadovėlyje 122-

124; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip 

kalbėjimas padeda 

pažinti žmogų? 

„Ne Karibų kruizas“; 

Veikėjo aprašymas. 

Psl. vadovėlyje 124; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

- 7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kontrolinis 

žinių įvertinimas. 

Testavimas vyks Eduka 

mokymosi aplinkoje. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

 

 Vaizdo pamoka  

Office 365 

 Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

  Kontrolinio darbo 

aptarimas, vertinimas  

vyks vaizdo pamokoje. 

5.  6b klasė  

LITERATŪRA 

Tema – B. Vilimaitė 

„Užpustytas traukinys“. 

Psl. vadovėlyje 120-

123; 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Penkiolikos 

metų kapitonas“. 

Ž.Vernas; 

Psl. vadovėlyje127-

130; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Iš ko kyla 

pačios vertingiausios 

žmogaus savybės?“ 

Psl. vadovėlyje 136-

139; 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė  

LITERATŪRA 

Tema – „Iš ko kyla 

pačios vertingiausios 

žmogaus savybės?“ 

Psl. vadovėlyje 140-

143; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Kaip būti 

draugu ir draugu, ir 

artimuoju?“ 

M. Tvenas. 

 „Tomo Sojerio 

nuotykiai“. 

Psl. vadovėlyje 138-

140; 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

 

Vaizdo pamoka  

Office 365 

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. 

6.  7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Penkiolikos 

metų kapitonas“. 

Ž.Vernas; 

Psl. vadovėlyje124-

126; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

7a klasė  

LITERATŪRA 

Tema – IV temos 

apibendrinimas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

Tema – „Mano 

vertybės“ 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Iš ko kyla 

pačios vertingiausios 

žmogaus savybės?“ 

Psl. vadovėlyje 136-

139; 

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 25-29 d. d.) 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2b 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba 

Tema: „Kartojimas“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema:  „Ko išmokau 

antroje klasėje?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 
 

Matematika 

Tema: „Kartojimas“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

 Lietuvių kalba 

Tema: „„Kartojimas“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

PADLET.  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klas, PADLET. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

Atliktas darbas 

tikrinamės kartu. Zoom 

vaizdo pamokoje, 

įvertinimas TAMO. 

 Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis.. 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: „Kartojimas“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

  

 STE(A)M 

laboratorija 

Tema:  „Geriausiai 

pavykęs bandymas -  

eksperimentas“ 

. 

Matematika 

Tema: „Kartojimas“ 

 Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.   

Matematika 

Tema: „Kartojimas“. 
Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 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. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

 
 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis 

(geltona, žalia, 

raudona). 

3. Pasaulio pažinimas 

Tema: „Kur 

vaizduojamas upių ir 

ežerų tinklas?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka.  

   Dailė ir technologijos 

Tema:  „Vasarą 

pasitinkant – dovana 

tėčiui“    

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. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

   Vertinimas TAMO. 

4.  

 

Matematika 

Tema: „Kartojimas“ 

Integruota pamoka 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

Lietuvių kalba 

Tema: „Ko išmokau 

antroje klasėje?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

Lietuvių kalba 

Tema: „Kartojimas.“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.  

Lietuvių kalba 

Tema: „Kartojimas“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Fizinis ugdymas 

Tema „Mankšta su 

kamuoliu gamtoje!“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 
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mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

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. 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona).. 

5.  Fizinis ugdymas 

Tema: „Joga!“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu.  

Lietuvių kalba 

Tema: „Kartojimas“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Pasaulio pažinimas 

Tema: „Vasarą 

pasitinkant“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EMA.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

Konsultacinė pamoka 

Vyks vaizdo pamoka 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

EMA pratybos. lt, 

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“   . 

 Būrelis „Smalsučiai“ 

Tema: „ EMA 

atsisveikina iki kitų 

mokslo metų“. 

 Klasės vadovo 

programa 
Tema: „Vasarą 

pasitinkant“ 
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Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

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 25 d. – gegužės 29 d.) 

Mokytojas: DAIVA JAKUČIONIENĖ 
Dalykas: istorija 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.  5b klasė 

Tema: Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimas. 
Vadovėlyje P.162-165  

pratybų sąsiuvinyje P.23-1,  

3, 4 ir P.24-1 ir 2 užd.  

Teams vaizdo pamoka  

8a klasė 

Tema: LDK visuomenės ir 

ūkio pokyčiai XVI a. (Lietuvos 

Statutai, Valakų reforma) 

Vadovėlyje P.202-207, 

pratybų sąsiuvinyje P.30-1, 2, 

4  užd. P.31-3 užd.  

Teams vaizdo pamoka  

7a klasė II gr. 

Tema: Baltų ryšiai su 

antikos civilizacijomis.  

Pirmosios rašytinės 

žinios apie baltus. 

Užduotys vadovėlyje  

P. 38-39 

Teams  vaizdo pamoka 

7a klasė I gr. 

Tema: Baltų ryšiai su antikos 

civilizacijomis.  Pirmosios 

rašytinės 

žinios apie baltus. 

Užduotys vadovėlyje 

P.38--39 

Teams  vaizdo pamoka 

  Užduotys vadovėlyje 

P.162-165 pratybų 

sąsiuvinyje  P.23-1,  3, 4  

ir P.24-1 ir 2 užd 

Užduotys vadovėlyje  

P.202-207,  pratybų 

sąsiuvinyje 

  P. 30-1, 2, 4 užd.  

ir 

 P.31-3 užd.  

Vaizdo informacijai ,,Valakų 

reforma- lemtingas virsmas 

Užduotys vadovėlyje 

P. 38-39 

 

 

Užduotys vadovėlyje 

P. 38-39 
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Lietuvos kaimo istorijoje“ 

nuoroda  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=WXSCs9IjwGM&list=PL
Uslu29cv8x1O5CmHqMOcpM
q3zlFU_DR3&index=13&t=13s 

Ir  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=670xeCagGJw&list=PLU
slu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3

zlFU_DR3&index=11 
 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

2.  5a klasė 

Tema: Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimas. 
Vadovėlyje P.162-165  

pratybų sąsiuvinyje P.23-1,  

3, 4 ir P.24-1 ir 2 užd. 

Teams vaizdo pamoka  

6a klasė 

Tema: Europos integracija. 

Europos Sąjungos atsiradimas 

Vadovėlyje P.168-169, 

pratybų sąsiuvinyje P.22-1, 2, 

4 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

5a klasė 

Tema: Lietuvos įsijungimas 

į Europos tautų bendriją. 
Vadovėlyje P.166-167 

pratybų sąsiuvinyje  

P.25-1 ir 4  

Teams vaizdo pamoka  

 

 Užduotys vadovėlyje 

P.162-165 pratybų 

sąsiuvinyje  P.23-1,  3, 4 ir 

P.24-1 ir 2 užd. 

Užduotys vadovėlyje P.168-

169 ir  pratybų sąsiuvinyje 

P.22-1, 2, 4 

Vaizdo informacijai ,,Pačios 

keisčiausios sąjungos istorija“  

 You Tube nuoroda  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLU
slu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4

HuOcpM&index=14&t=19s 

Užduotys vadovėlyje 

P. 166-167, pratybų 

sąsiuvinyje P.25-1, 4 užd.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXSCs9IjwGM&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=13&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=WXSCs9IjwGM&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=13&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=WXSCs9IjwGM&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=13&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=WXSCs9IjwGM&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=13&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=670xeCagGJw&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=670xeCagGJw&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=670xeCagGJw&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=670xeCagGJw&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=14&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=14&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=14&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=14&t=19s
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 Pokalbis ir avarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje.  

 

3.  7a klasė II gr. 

Tema: Romos imperijos 

silpnėjimas. 

Barbarai ir Vakarų Romos 

imperijos žlugimas. 
Vadovėlyje P.208-211 

Teams vaizdo pamoka  

8b klasė  
Tema: LDK visuomenės ir 

ūkio pokyčiai XVI a. (Lietuvos 

Statutai, Valakų reforma) 

Vadovėlyje P.202-207, 

pratybų sąsiuvinyje P.30-1, 2, 

4  užd. P.31-3 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

6a  klasė 

Tema: Kasdienis žmonių 

gyvenimas demokratinėse 

ir nedemokratinėse 

valstybėse.. 

Vadovėlyje P.154-159 

Teams vaizdo pamoka  

5b klasė  

Tema: Lietuvos įsijungimas į 

Europos tautų bendriją. 
Vadovėlyje P.166-167 

pratybų sąsiuvinyje  

P.25-1 ir 4 užd. 

Teams vaizdo pamoka  

 Užduotys vadovėlyje 

P.208-211 

Užduotys vadovėlyje P.202-

207, pratybų sąsiuvinyje 

  P. 30-1, 2, 4 užd. ir P.31-3 

užd.  

Vaizdo informacijai ,,Valakų 

reforma- lemtingas virsmas 

Lietuvos kaimo istorijoje“ 

nuoroda  

„https://www.youtube.com/w
atch?v=WXSCs9IjwGM&list=PL
Uslu29cv8x1O5CmHqMOcpM
q3zlFU_DR3&index=13&t=13s 

Ir  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=670xeCagGJw&list=PLU
slu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3

zlFU_DR3&index=11 

Užduotys vadovėlyje 

P.154-159   

Užduotys vadovėlyje 

P. 166-167, pratybų 

sąsiuvinyje P.25-1, 4 užd.   

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

4. 

 

 

 7a klasė I gr. 

Tema: Romos imperijos 

silpnėjimas. 

 6b klasė 

Tema: Kasdienis žmonių 

gyvenimas demokratinėse 

8a klasė  

https://www.youtube.com/watch?v=WXSCs9IjwGM&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=13&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=WXSCs9IjwGM&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=13&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=WXSCs9IjwGM&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=13&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=WXSCs9IjwGM&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=13&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=670xeCagGJw&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=670xeCagGJw&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=670xeCagGJw&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=670xeCagGJw&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11
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 Barbarai ir Vakarų Romos 

imperijos žlugimas. 
Vadovėlyje P.208-211 

Teams vaizdo pamoka  

ir nedemokratinėse 

valstybėse. 

Vadovėlyje P.154-159 

Teams vaizdo pamoka  

Tema: Renesanso kultūra 

LDK. Baroko kultūros 

bruožai ATR.. 
Vadovėlyje P.170-175 ir 

P.208-210, P.216-217, 

P.243-245 

pratybų sąsiuvinyje  

P. 21-3 užd. P. 32-3 ir 4 užd. 

P.44- 1 ir 2 užd. užd.  

Teams vaizdo pamoka. 
 Užduotys vadovėlyje 

P.208-211 

 Užduotys vadovėlyje 

P.154-159   

Užduotys vadovėlyje 

P. 170-175, P.208-210 

P.216-217 , P.243- 245  

 ir pratybų sąsiuvinyje P. 21-

3 užd. P.32-3 ir 4 užd. P.44-

1ir 2 užd.  

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

Pamokoje. 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

5.  6 b klasė 

Tema: Europos integracija. 

Europos Sąjungos 

atsiradimas 

Vadovėlyje P.168-169, 

pratybų sąsiuvinyje P.22-1, 

2, 4 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

  8b klasė  

Tema: Renesanso kultūra 

LDK. Baroko kultūros 

bruožai ATR.. 
Vadovėlyje P.170-175 ir 

P.208-210, P.216-217, 

P.243-245 

pratybų sąsiuvinyje  

P. 21-3 užd. P. 32-3 ir 4 užd. 

P.44- 1 ir 2 užd. užd.  

Teams vaizdo pamoka  
 Užduotys vadovėlyje 

P.168-169 ir  pratybų 

sąsiuvinyje P.22-1, 2, 4 

  Užduotys vadovėlyje 

P. 170-175, P.208-210 

P.216-217 , P.243- 245  
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Vaizdo informacijai 

,,Pačios keisčiausios 

sąjungos istorija“  

 You Tube nuoroda  

https://www.youtube.com
/watch?v=kAhHQyv_VF4&li
st=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxv
dm_WO4HuOcpM&index=

14&t=19s 

 ir pratybų sąsiuvinyje P. 21-

3 užd. P.32-3 ir 4 užd. P.44-

1ir 2 užd.  

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje.  

  Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

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. 

11 – Kauno modernizmas 

Europoje   

https://www.youtube.com
/watch?v=qEAVkrlHAzo&t=

2s 

 

   Nėra  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=14&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=14&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=14&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=14&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=kAhHQyv_VF4&list=PLUslu29cv8x04Vkj1jFxvdm_WO4HuOcpM&index=14&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=qEAVkrlHAzo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qEAVkrlHAzo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qEAVkrlHAzo&t=2s
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 25 d. – gegužės 29 d.) 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 
Klasė: vokiečių kalba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.       

     

     

2.     7a klasė 

Tema: Kartojimas 
Užduotys pateikiamos 

Tamo, 

Konsultacija per 

Microsoft Office 365 

    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

Projektas „Mano 

šeima“ 

    Pakartoti žodžius 

Vertinimas vyks kartą 

per sav., ištaisius 

atsiųstus namų darbus 
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3.     7a klasė 

Kartojimas 

Užduotys pateikiamos  

Tamo, konsultacija-  

per Microsoft Office 

365 

    Projektas „Mano 

šeima“ Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

    Parengti pateiktį 

„Mano šeima“. Darbus 

mokiniai atsiųs TAMO, 

vertinimas vyks kartą 

per sav. 

4.      

     

     

5.     6ab klasė 

Kartojimas  

užduotys  

pateikiamos per Tamo,  

konsultacija -Microsoft 

Office 365 

    Pasiruošimas projektui 

„Meine Schule“. Tamo 

dienyne pateiksiu  

nuorodas, instrukcijas  

    Pasikartoti žodžius 

tema „Schule“. Darbus 

mokiniai atsiųs el. 

paštu, vertinimas vyks 

kartą per sav. 

6.     6ab klasė 

Kartojimas 
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Užduotys pateikiamos 

per Tamo, Microsoft 

Office 365 

    Projektas „Meine 

Schule“(Planas) 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

    Parengti pateiktį 

Tema „Meine Schule“ 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 27, 29 d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadien

is 

Penktadienis 

1.     8b klasė 

Bendra tema: Mano šeima. Rašysime 

laišką apie savo šeimą. 

    Skaityti, versti tekstą (vadovėlis, psl. 

89, pr. 23). 

    Kaupiamasis balas. 

Atlikti priskirtą užduotį (pratybų 

sąsiuvinis, psl. 51 - pr. 19), 

nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

2.     7a klasė 

Bendra tema: Vaizdo pamoka 

Office365 platformoje. Mano 

pomėgiai. 

Nuodugniai suprasime skaitomų 

tekstų informaciją. 

    Perskaityti vaikų elektroninius 

laiškus (vadovėlis, psl. 54 - pr. 5). 

    - 

3. 

 

  8a klasė 

Bendra tema: Ateities planai. Mokysimės 

paklausti ir atsakyti kuo norime tapti. 

 

 7a klasė 

Bendra tema: Mano pomėgiai. 

Parašysime elektroninį susipažinimo 

laišką. 

https://dienynas.tamo.lt/
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  1. Remdamiesi PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinti, kaip paklausti ir 

atsakyti kuo norime tapti. 

2. Atlikti užduotį (vadovėlis, psl. 89, pr. 

22b). 

 1. Pasikartoti, kaip rašomas laiškas 

(vadovėlis, psl. 54). 

2. Atlikti priskirtą užduotį 

(vadovėlis, psl. 55, pr. 5c). 

 

  Kaupiamasis balas. Atlikti užduotį (pratybų 

sąsiuvinis, psl.50, pr. 18b), nufotografuoti ir 

atsiųsti į https://dienynas.tamo.lt/ 

 Kaupiamasis balas. Atlikti priskirtą 

užduotį , nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

4.   8a klasė 

Bendra tema: Vaizdo pamoka Office 365 

platformoje. Mano šeima. Rašysime laišką 

apie savo šeimą. 

  

 

  Skaityti, versti tekstą (vadovėlis, psl. 89, pr. 

23). 

  

 

  Kaupiamasis balas. 

Atlikti priskirtą užduotį (pratybų sąsiuvinis, 

psl. 51 - pr. 19), nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

  

 

5.   8b klasė 

Bendra tema: Vaizdo pamoka Office365 

platformoje. Ateities planai. Mokysimės 

paklausti ir atsakyti kuo norime tapti. 

 

 6b klasė 

Bendra tema: Vaizdo pamoka 

Office365 platformoje. Susipažinimo 

laiškas. Mokysimės užpildyti anketą 

savo vardu. 

  1. Remdamiesi PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinti, kaip paklausti ir 

atsakyti kuo norime tapti. 

2. Atlikti užduotį (vadovėlis, psl. 89, pr. 22b) 

 

 

 1. Atlikti užduotį 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d78

949bf5022b001a10de2b/%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) 

  Kaupiamasis balas. Atlikti užduotį (pratybų 

sąsiuvinis, psl.50, pr. 18b), nufotografuoti ir 

atsiųsti į https://dienynas.tamo.lt/ 

 Kaupiamasis balas. Atlikti priskirtas 

užduotis 

https://learningapps.org/view504362

https://dienynas.tamo.lt/
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://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/
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5, nufotografuoti ir atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

6.   6a klasė 

Bendra tema: Vaizdo pamoka Office365 

platformoje. Rusų kalbos abėcėlė. 

Pakartosime rusų kalbos abėcėlę. 

 6b klasė 

Bendra tema: Susipažinimo laiškas. 

Mokysimės parašyti elektroninį 

susipažinimo laišką. 

  1. Pakartoti rusų kalbos abėcėlę 

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

bet/ 

2. Pakartoti rusų kalbos abėcėlę 

https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-

kl-flash-cards/ 

3. Atlikti užduotį 

https://learningapps.org/view5338630 

 1. Atlikti užduotį 

https://wordwall.net/resource/20902

09/%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. 

Atlikti užduotį (pratybų sąsiuvinis, psl.43-44, 

pr. 1,3), nufotografuoti ir atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

 Kaupiamasis balas. Parašyti 

elektroninį susipažinimo laišką pagal 

pateiktą struktūrą ir išsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

7.   6a klasė 

Bendra tema: Rusų kalbos abėcėlė. 

Pakartosime rusų kalbos abėcėlę. 

  

  1. Pakartoti rusų kalbos abėcėlę 

https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-

kl-flash-cards/ 

2. Pakartoti rusų kalbos abėcėlę 

https://www.youtube.com/watch?v=yDeZT6

R_5Ng 

  

  Kaupiamasis balas. Išmokti rusų kalbos 

abėcėlę ir atsiskaityti pamokoje 06-03 d. 

  

 

 

  

https://dienynas.tamo.lt/
https://www.languageguide.org/russian/alphabet/
https://www.languageguide.org/russian/alphabet/
https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-kl-flash-cards/
https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-kl-flash-cards/
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://wordwall.net/resource/2090209/%d1%80%d0%ba%d0%b8/%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-kl-flash-cards/
https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-kl-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=yDeZT6R_5Ng
https://www.youtube.com/watch?v=yDeZT6R_5Ng
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 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: Spaustuvėje. Gamtos mokykloje. 

Darbas vadovėlyje ir sąsiuviniuose. 

 

Lietuvių kalba  

Vaizdo pamoka – Zoom programėle. 

Tema: Kaip atpažinti kalbos dalis? 

Vadovėlis 88-89 psl. 

Tamo dienynas: Vadovėlis 70-71 psl., darbas 

sąsiuvinyje- 5,6 –atliekamos užduotys, vadovėlis 72-73 

psl. darbas sąsiuvinyje -4,5,7- atliekamos užduotys. 

Pratybose 56 psl. – 1,2 užduotis, 57 psl. – 1,3 užduotis. 

Tamo dienynas:Vadovėlis 88-89 psl. 

Pateiktis „Kalbos dalys“ 

Vadovėlio 89 psl. 1,2 užduotys atliekamos sąsiuvinyje. 

Pratybose 47 psl. 1,2 užduotys. 

Namų darbas: Pratybose 56 psl. – 1,2  užduotis, 57 psl. 

– 1,3 užduotis. 
Namų darbas:  Pratybose 47 psl. 1,2 užduotys. 

Nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo. 

2. Muzika Ste(a)m 

Tema: Integruota Pasaulio pažinimo ir Ste(a)m pamoka:Kas naktį 

spindi danguje?. 

Pateiktis „Mėnulis ir Žvaigždynai” 

Vadovėlio (Gilė) 54-55 psl. 
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Pratybose (Gilė) 44-45 psl.1-5 užduotys 

 Pateiktyje peržiūrėti apie Mėnulį ir žvaigždynus. 

Vadovėlio 54-55 psl. 

Pratybose 44-45 psl. 1-5 užduotys  
Namų darbas: Pratybose 44-45 psl. 1-5 užduotys. 

Nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo. 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kas padeda pažinti kūrinio veikėją?  

Vadovėlis 84-85 psl. 

Lietuvių kalba  

Tema: Kaip atpažinti kalbos dalis? (Kartojimas). 

Eduka klasė užduotis- lietuvių kalba- Kaip atpažinti kalbos dalis? 

Tamo dienyne: Vadovėlis 84-85 psl. 

Pasiklausyti knygos pristatymo įrašo. 

Perskaityti tekstą ir apmąstyti kaip jį pristatyti 

draugams. 

Pratybose 46 psl. – 1 užduotis. 

Tamo dienynas: 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos  2 užduotys- ) 

Pratybose 48-49 psl. – 3,4 užduotys. 

 

Namų darbas: Pratybose 46 psl. – 1 užduotis. 

Nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo. 
Namų darbas: pratybose 48-49 psl. – 3,4 užduotys. 

Nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo 

4. Lietuvių kalba 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Kas padeda pažinti kūrinio veikėją? (Kartojimas) 

Vadovėlis 86-87 psl - .atliekamos užduotys sąsiuvinyje. 

Anglų kalba  

Tamo dienynas: 

Vadovėlis 86-87 psl - .atliekamos užduotys sąsiuvinyje 

 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis pagal 

sudarytus vertinimo kriterijus. 
 

5.   Pasaulio pažinimas 

Vaizdo pamoka- Zoom programėle 

Tema: Kas buvo didieji Lietuvos valdovai? 

Pateiktis  

Vadovėlis 52-53 psl.. 

Matematika 

Tema: Pas gelbėtojus. Sveikuoliai. 

Vadovėlio 74-77 psl Darbas vadovėlyje ir sąsiuviniuose. 

 

 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio 52-53 psl. 

Darbas pratybose 42-43 psl.-1,2,3 užduotys. 

Tamo dienynas 

Vadovėlio 74-75 psl.- 2,8 užduotis. Vadovėlio 76-77 psl. – 2,7 

užduotys. 

Pratybose 58 psl.- 3,4 užduotis, 59 psl. – 1,3 užduotis. 
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Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Pratybose 58-3,4 užduotis. 59 psl. – 1,3 užduotis.                                                    

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Fizinis ugdymas  

Vaizdo pamoka – Zoom programėle. 

Tema: Viskas apie sportą. (Testas) 

Pateiktis „Viskas apie sportą” – 

atliekamos užduotys, renkami taškai. 

Matematika 

Tema: Žirgyne. Vasaros stovykloje. 

Vadovėlis 78-79 psl. – 3,6 užduotys, 80-81 psl. 

– 5,8 užduotys. 

Pratybose 60 psl. – 1,2 užduotys, 61 psl. – 1,2 

užduotys 

Matematika 

Tema: Bityne. Vaikų diena. 

Vadovėlis  82-83 psl. 4,6 užduotys, 84-85 

psl. 2,3,4 užduotys. 

Pratybose 62 psl. – 1,3 užduotys, 63 psl. – 

1,2 užduotys. 

Tamo dienyne: 

Pateiktis “Viskas apie sportą” – 

atliekamos užduotys, renkami taškai.  

Tamo dienynas:                                           

Vadovėlis 78-79 psl. – 3,6 užduotys, 80-81 psl. 

– 5,8 užduotys. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlis 82-83 psl. - 4,6 užduotys, 84-

85 – 2,3,4 užduotys 

Vaizdo pamokos metu - patikrinimas ir 

įsivertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

Pratybose 60 psl. – 1,2 užduotys, 61 psl. – 1,2 

užduotys                                                              

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. 

Pratybose 62 psl. – 1,3 užduotys, 63 psl. – 

1,2 užduotys .                                   

Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis. 

. Etika 

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Tema: Vaikų teisės ir pareigos. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kas ir kur suka lizdus? 

Vadovėlis 94-95 psl. Skaitomas tekstas. Ieškoma 

atsakymų į klausimus po tekstu. 

Pratybose 50-51 psl. – 1,2 užduotys 

Muzika 

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 58-59  1,3,4 užduotys. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlis 94-95 psl. Skaitomas tekstas. Ieškoma 

atsakymų į klausimus po tekstu. 

 

 Nufotografuoti  užduotis ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Pratybose 50-51 psl. – 1,2 užduotys Mokinio 

įsivertinimas šviesoforo spalvomis. 

 

3. Lietuvių kalba 

Tema: Ką galima sužinoti iš interviu 

su gamtininku? Vadovėlis 90-92 psl. – 

skaitomas tekstas, ieškoma atsakymų į 

klausimus po tekstu. 

Anglų kalba 

 

Fizinis ugdymas 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu.  

Išmoktų mankštos pratimų kartojimas. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt Vadovėlis 90-92 psl. 

 
Tamo dienyne:  

Atliekami pasirinkti mankštos pratimai. 
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– skaitomas tekstas, ieškoma atsakymų 

po tekstu Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

 
Tobulina mankštos įgūdžius. 

4. Lietuvių kalba 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Tema: Ką galima sužinoti iš interviu 

su gamtininku? (Kartojimas) 

Šokis 

 

Dailė-technologijos 

Tema: Integruota pasaulio pažinimo bei 

dailės ir technologijų pamoka: Kas 

pakloja gėlių kilimą? 

Peteikta pateiktis- „Gėlės“.  

Pasaulio paž. Vadovėlis 62-63 psl. 

Pratybose 5-53 psl. 1-5 užduotis. 

Tamo dienynas: 

Darbas vadovėlyje psl. 92-93 

ir sąsiuviniuose – 1,2,3,4 

užduotys. (žodžio dalių 

kartojimas). Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

 Tamo dienynas: 

Peteikta pateiktis- „Gėlės“.  

Pasaulio paž. Vadovėlis 62-63 psl. 

Pratybose 5-53 psl. 1-5 užduotis. 

Vaizdo pamokos metu - patikrinimas ir 

įsivertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

 Atsiųsti į Tamo dienyną. 

5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kokios mokyklos buvo seniau. 

Pateiktis  „Ar seniau reikėjo eiti į 

mokyklą”. 

Vadovėlis 58-59 psl. 

Pratybose 48-49 psl. – 1,2,3.4 

užduotys 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

messengerio grupę, telefonu: 

Man patinka iššūkiai. Ką skaitysiu per šią 

vasarą? 

Lietuvių k. vadovėlis 96-67 psl. 

. 

Dailė-technologijos 

Tema: Integruota pasaulio pažinimo bei 

technologijų pamoka: Kas pakloja gėlių 

kilimą?. 

Peteikta pateiktis- „Gėlės“. Pažiūrėti 

skaidres, ant popieriaus nupiešti gėlių 

kilimą. 

Tamo: 

Vadovėlis 58-59 psl. 

Pratybose 48-49 psl. – 1,2,3,4 

užduotys. 

Konsultacija vyksta telefonu, per Tamo dienyną 

Lietuvių k. vadovėlis 96-97 psl. Tyrinėjamos 

užduotys. Pasirenkamos knygos vasaros 

skaitiniams. 

Tamo dienynas: 

Priemonės- guašas, akriliniai dažai, 

galima panaudoti gilės pratybų 75 psl. 

gėlių domino korteles. 
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Pratybų 52 psl. – 1 užduotis 

Nufotografuoti  užduotis ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

Atsiųsti į Tamo dienyną.. 

6.   Klasės vadovo programa  

Vaizdo pamoka – Zoom programėle. 

Aptarimas- diskusija.  

„Ar man pavyko mokytis nuotolinių 

būdu? Kaip žadu praleisti vasaros 

atostogas? 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. - gegužės 29 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: Alpės. 

         Klausimai 

vadovėlis 102-133 psl. 

 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“ 

I darbo etapas 

8b klasė - Geografija 

Tema: Šveicarija         

Klausimai vadovėlis        

108-109 psl. 

Vaizdo pamoka 

 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Š. Amerikos ir P. 

Amerikos geografinės 

zonos. 

Vadovėlis 196-197 psl. 

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Tema: JAV gamtinė 

aplinka. 

Klausimai 

Vadovėlis 228-229 psl. 

TAMO dienynas  

 
TAMO dienynas, 

 

TAMO dienynas 

Office 365  

TAMO dienynas  TAMO dienynas  

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

2.  6b klasė – Geografija 

Tema: Gyventojų 

veikla. 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

125-126 psl.  

 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“ 

I darbo etapas 

 

6b klasė – Geografija  

Tema: Gamtos 

apsauga. 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

100-101 psl.  

 

8a klasė – 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,,Pavasario spalvos“ 

Darbo užbaigimas 

Darbo pristatymas 

8a klasė – Geografija 

Tema: Šveicarija         

Klausimai vadovėlis        

108-109 psl. 

Vaizdo pamoka 
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TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas,  

 

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

Office 365  

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

Užbaigtas darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: JAV gamtinė 

aplinka. 

Klausimai 

Vadovėlis 228-229 psl. 

Vaizdo pamoka 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“ 

I darbo etapas 

 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“ 

I darbo etapas 

 

8b klasė - Geografija 

Tema: Lenkijos 

gamtinės sritys        

Klausimai vadovėlis        

110-111 psl. 

 

 

 TAMO dienynas  

Office 365  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

elektroninis paštas 

 TAMO dienynas 

 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

4.  7a klasė II grupė – 

Geografija  

Tema: JAV 

nacionaliniai parkai. 

Vadovėlis 232-233 psl. 

Klausimai 

Vaizdo pamoka 

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“ 

I darbo etapas 

 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“ 

I darbo etapas 

 

6a klasė - Geografija 

Tema: Gamtos 

apsauga. 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

100-101 psl.  

 

 TAMO dienynas 

Office 365  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas  

TAMO dienynas 

EDUKA 
 Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

5.  6a klasė -  Geografija 

Tema: Gyventojų 

veikla. 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

125-126 psl.  

   

 TAMO dienynas 

EDUKA 

   

 Kaupiamasis    
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vertinimas 

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasė 

Ruošiu patiekalo 

receptūrą tėčio dienai 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Mano šeimos 

pusryčiai. Receptūros 

 paieška ir 

pasirinkimas. 

Receptūros pristatymas 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

8.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Mano šeimos 

pusryčiai. Pagal 

pasirinktą receptūrą,  

patiekalo gaminimas. 

Gaminio pristatymas 

foto nuotraukos 

  

  TAMO dienynas,   



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 

 

  

elektroninis paštas 

  Neformalusis 

vertinimas 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 25 d. – gegužės 29d.) 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kartojimas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Judrieji žaidimai 

lauke. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

nuorodos. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau 4 klasėje. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Matematika 

Tema: Kartojimas. Dirbu 

savarankiškai. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje 

 

Matematika 

Tema: Kartojimas. 

Statistika. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje(diferencijuoto

s užduotys) 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. , Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštul. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo. lt,, el. paštu. Ema 

pratybos.  lt, Eduka klasė 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.klasė , Ema 

pratybos.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduočiai atlikti bus skirta 1 

savaitė. Parengtas  užduotis 

mokiniai atsiųs 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:Kartojimas. 

Geometrija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: Daiktavardžių 

linksniavimas. 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: Kartojimas. Kalbos 

dalys. Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Labiausiai pavykęs 

eksperimentas.  Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

 

 Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. 

Piešdėlinių veiksmažodžių 

rašyba. Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. Kūrinio 

skaitymas vaidmenimis. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. 

Įsidėmėtinos rašybos 

žodžiai. 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: Labiausiai šiais 

mokslo metais patikęs 

nutikimas. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. 

 Matematika 

Tema: Kartojimas. Matai ir 

matavimai. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

ZOOM platformoje. 

Dailė ir technologijos 

Tema: Gaminu pusryčius. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Nupiešti įsivaizduojamą 

virusą. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. 

Giminiški. Sudurtiniai 

žodžiai. 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: Kartojimo 

uždaviniai. Mokymas(is) 

vyks asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. 

Veiksmažodžių 

asmenavimas. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

ZOOM platformoje. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Mankšta su kamuoliu 

gamtoje. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

nuorodos. 

Dailė ir technologijos 

Tema: Gaminu pusryčius. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Nupiešti įsivaizduojamą 

virusą. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kartojimas. Ko 

išmokau? 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, elpaštu  Atliktą 

darbą nufotografuos, atsiųs 

į el. paštą mokytojai. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu.Tamo.lt. 

el. paštu, Ema pratybos.lt, 

Eduka klasė. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema.lt 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis(geltona, žalia, 

raudona. 

Užduočiai atlikti bus skirta 

1savaitė. Parengtas užduotis 

mokiniai atsiųs el. paštu. 

Mokytoja apibendrins ir 

įvertins. 

Užduoties nuotraukas 

atsiųsti per TAMO.lt 

dienyną, el. paštu. 

Vertinimas TAMO. 

Užduočiai atlikti skiriama 

savaitė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

6.  Neformaliojo ugdymo 

būrelis „Gudručiai“ 

  Klasės valandėlė 

Tema: Kaip saugiai elgtis 

prie vandens telkinių? 

. 
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Atsisveikinimas su Ema. 

Susitiksime kitais mokslo 

metais. 

 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 25– 29 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: Sakinio skyryba, Kreipinys.  
Fizinis ugdymas 

Tema: Orientacinės varžybos 

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

Paštu. 
Zoom vaizdo pamoka 

Peržiūrės  PowerPoint pateiktas skaidres ir atliks skirtą užduotį. 

Pasitikrinsime Zoom platformoje 11.00 val. Darbus atsiųs į Tamo, el. paštą. 

2. 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip geležinė žvaigždė ir Titas žvaigždes 

skaičiavo. Grožiuosi teksto kalba. 

Lietuvių kalba 

Tema: Prieveiksmis  

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

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

Pasitikrinsime Zoom platformoje 11.00 val. Kaupiamasis vertinimas. Atsakymus pasitikrinsime vaizdo pamokos 

metu. 

3. Muzika Dorinis ugdymas(etika) 
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Tema: Gyvenimo ciklas. 

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

 Atsiųs trumpą miniatiūrą apie tai, ką galėjo papasakoti senas 

mokyklinis suolas. 
4. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kodėl krinta žvaigždės? 
Stendinio pranešimo pristatymas ,,Kaip susidarė 

Žemė?“ 

Ste(a)m  
Tema: Pavasariniai žiedai lede. 

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

paštu. 

Užduotis Facebook paskyroje ,,Mokytojos Elenos 

ketvirtokai“ 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus Zoom pamokos 

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

5. 

 

 

 

Matematika 

Tema : Skaičiai ir skaičiavimai 

Vadovėlis 58 psl.  

Pratybų sąs. 29 psl. 

Matematika  
Tema: Skaičiai ir skaičiavimai 
Vadovėlis 60  psl. 
Pratybų sąs. 30 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 11.30 val. Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje .11.00 val.. 

 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  
Tema: Reiškiniai, lygtys, nelygybės 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Testas Ema pratybose. 
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 Pasaulio pažinimas Matematika  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Tema: Veiksmažodis, veiksmažodžio 

bendratis, priesagos. 
Tema: Testas Emos pratybose. Tema :Kartojimas. 

Užduotys Ema pratybose 
Užduotys atsiųstos Tamo el. pašte. Atliks testą Emos pratybose Atliks užduotis Ema pratybose 

Kaupiamasis vertinimas pagal 

numatytus vertinimo kriterijus. 
Testą patikrinsiu ir įvertinsiu. Testą patikrinsiu ir įvertinsiu. 

2.  Lietuvių kalba 

Tema: Teksto suvokimo užduotys 

vadovėlyje 78 psl.. 

Matematika 

Tema: Kartojimas vadovėlis 64 psl. 

 

Šokis 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu 

Užduotys atsiųstos Tamo el. Pašte  

Kaupiamasis vertinimas pagal 

vertinimo kriterijus. 
Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje 10.00 

val.. 
 

3.  Anglų kalba Lietuvių kalba 

Tema: Kalbos dalių kartojimas. 
Dailė-technologijos 

Tema: Gamta – dailės pamoka 

 Užduotys Ema pratybose Papildoma medžiaga PowerPoint formatu. 
 Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus. 11.00 

val.. 

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 formatu. 

. 

Pildys pateiktą lentelę ir pristatys 

Zoom pamokos metu. 
 Darbus atsiųs, vertinimas pagal numatytus 

kriterijus. 
6.   Klasės vadovo programa  

Tema : Aš būsimas penktokas. Pokalbis 

Zoom pamokoje 11.00 val. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 d.) 

Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

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

telefonu, per el. paštą. 

 

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

 

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

 

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

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

 6b klasė – dailė 

Tema – „Gamta 

pabudo“. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo įrašo 

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks parošiamuosius 

darbus.   

 Mokiniai būdami 

gamtoje, stebi ir grožisi  

aplinka. Fiksuoja 

gamtos vaizdus, sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 
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 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus, nufotografuos 

ir nuotrauką atsiųs į 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 Kaupiamasis 

vertinimas. 

 

2.  7a klasė I grupė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinis darbas. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo įrašo 

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks parošiamuosius 

darbus.   

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo įrašo 

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks parošiamuosius 

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 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo įrašo 

nuorodą. Ir pagal 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo įrašo 

nuorodą. Ir pagal 
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priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

mokytojos nurodymus 

atliks parošiamuosius 

darbus.   

mokytojos nurodymus 

atliks parošiamuosius 

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 įrašo 

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks parošiamuosius 

darbus.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo įrašo 

nuorodą. Ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks parošiamuosius 

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 – „Gamta 

pabudo“ 

 5b klasė – dailė 

Tema – „Gamta 

pabudo“ 

8a klasė – dailė 

Tema – „Gamta 

pabudo“ 

 

Mokiniai būdami 

gamtoje stebi ir grožisi  

 Mokiniai būdami 

gamtoje stebi ir grožisi  

Mokiniai būdami 

gamtoje stebi ir grožisi  
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aplinka. Fiksuoja 

gamtos vaizdus sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

aplinka. Fiksuoja 

gamtos vaizdus sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

aplinka. Fiksuoja 

gamtos vaizdus sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 Kaupiamasis 

vertinimas. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 

6. Neformalusis 

švietimas  

„Dailusis molinukas“  

Savarankiška kūryba. 

Laisva tema. 

 Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - popieriaus 

paslaptys“ 

Judantys žaislai.  

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“ 

Judantys žaislai. 

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 25 d. – gegužės 29 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:               

„Kokie vasaros vardai?“ 

Vadovėlio „Taip“ 90 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 STEAM 

             TEMA: 

„Stalo serviravimas. 

Naudojimasis įrankiais“   

Failas patalpintas 

Messenger grupėje, 

informacija – TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:      

„Ko išmokau...?  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

   TEMA:                 

„Ką skaitysiu vasarą?“  

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. 

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 

Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 
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nufotografuos ir 

atsiųs. 

2. Lietuvių kalba 

 TEMA:                

  Kokie vasaros vardai?“ 

Vadovėlio „Taip“ 91 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

. 

 Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ko išmokau...?  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

     TEMA:      

„Ko išmokau...?  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Aš jau moku.“ 

Naudosimės 48 priedu 

iš Eduka.lt 

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: 

„Matematika vandens 

pramogų parke“ 

Vadovėlio „Taip“ 76 -77 psl. 

Pratybų sąs. 50 psl. 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

Lietuvių kalba 

  TEMA:                      

„Ko išmokau...?  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ko išmokau...?  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne.. ZOOM 

internetinėje erdvėje 

išsiaiškinsime, kas 

buvo sunku. 

 Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kuo norėčiau tapti 

užaugęs?“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu 52 - 53 psl. 

ir pratybomis 49 - 50 

psl.  

 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Per Eduka.lt  programą 

atliksime užduotis. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 
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elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime EMA 

pratybose. 

TAMO dienyne, 

Eduka.lt. 

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:  

„Mano įsivaizduojama 

vasara“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Matematika 

TEMA: 

„Aš jau moku.“ 

Vadovėlio „Taip“ 78 

psl. Pratybų sąs. 51 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Matematika 

TEMA: 

„Aš jau moku.“ 

Vadovėlio „Taip“ 

79 psl. Pratybų 

sąs. 52 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

Fizinis ugdymas 

TEMA: 

„Mankštinuosi 

linksmai“ 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, Eduka 

lt. mokymosi aplinkoje. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

Užduotys bus 

pateiktos 

PowerPoint 

formatu, išsiųstos 

per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais 

paštais. 

Papildomas 

užduotis atliks 

EMA pratybose 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

Užduočių 

taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi 

aplinkoje. 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas 
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5. Dailė ir technologijos 

  TEMA:  

„Mano įsivaizduojama 

vasara“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

 

Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Ką žmonės dirba visą 

dieną?“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu 50 - 51 psl. ir 

pratybomis 47 - 48 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Aš jau moku.“ 

Naudosimės 47 priedu 

iš Eduka.lt 

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. 

  

6.     Klasės valandėlė 

TEMA: 

„Kaip pasakyti 

komplimentą? 

Susipažinsime, kas yra 

komplimentas. 

Pasistengsime 

sugalvoti po vieną 

komplimentą. 

     

    Asmeninis emocinis 

įsivertinimas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 25 d. – gegužės 29 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: Ką išmokau rašyti 

taisyklingai? 

Vadovėlis 76-77 psl. (1 

užduotis – sugalvok ir 

parašyk daugiau žodžių, 3 

užduotis – užbaik rašyti 

sakinius).  

 Matematika 

Tema: Kas matuojama litrais? 

Vadovėlis 74-75 psl., pratybos 

49 psl. 

Eduka.lt pratybos „Kas 

matuojama litrais“. 

Matematika 

Tema: 

Pasitikrinamasis darbas. 

Pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 39-42. 

Lietuvių kalba 

Tema:  

Pasitikrinamasis darbas. 

Pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 46-49. 

 TAMO dienynas: vadovėlio 

užduotys 76-77 psl. (1 

užduotis – sugalvok ir 

parašyk daugiau žodžių, 3 

užduotis – užbaik rašyti 

sakinius). 

TAMO dienynas. užduotys 

vadovėlyje 74-75 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 49 psl. 

Eduka pratybos.  

TAMO dienynas:  

pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 35-37. 

TAMO dienynas:  

pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 46-49. 
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 Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuos lapą ir 

atsiųs mokytojai į el. paštą. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka mokymosi 

aplinkoje. 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

2. Matematika  

Tema: Ar jau moku? 

Vadovėlis 70-71 psl., 

pratybų sąsiuvinio užduotys 

psl. 46-47. Eduka.lt pratybos 

„Ar jau moku“. Vaizdo 

pamoka Zoom platformoje 

12.00 val. 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau pirmoje  

klasėje? Dvibalsių rašyba.  

Papildomų užduočių lapas. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau perskaitęs 

tekstą „Bitė“?  

Vadovėlis 80-81 psl., Eduka.lt 

pratybos „Ką supratau 

perskaitęs tekstą „Bitė“?“ 

Vaizdo pamoka Zoom 

platformoje 12.00 val. 

Lietuvių kalba 

Tema: Pasitikrinamasis 

darbas. 

Pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 51-53. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 70-71 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 46-47 

psl. Eduka pratybos. 

 TAMO dienynas: papildomų 

užduočių lapas. 

TAMO dienynas: vadovėlio 

užduotys 80-81 psl., Eduka.lt 

pratybos 

TAMO dienynas: 

pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 51-53. 

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: Tausoju maistą. 

Užduočių lapas. 

Informacinės technologijos Fizinis ugdymas 

Tema: Treniruotė namuose su 

kamuoliu 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR
38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4L
F0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgx

ME7uvG8 

Lietuvių kalba  

Ką supratau perskaitęs tekstą 

„Bitė“? 

Tema: Vadovėlis 80-81 pls., 

pratybos 55-56 psl.  

Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Vadovėlis 78-79 psl., 

pratybos 51-52 psl.   

Eduka.lt pratybos „Aųš jau 

moku!“.  

TAMO dienynas. Užduočių 

lapas.  

 TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 
Mankštos dainelė 

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

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 80-81 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 55-56 psl.  

TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 78-79 

psl., pratybų sąsiuvinyje 

51-52 psl. Eduka pratybos.  

https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
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-Treniruotė namuose su 

kamuoliu  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR
38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4L
F0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgx

ME7uvG8 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą.  

  
 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka skaitmeninėje 

erdvėje. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Ką netikėtai galima 

atrasti gamtoje? 

Vadovėlis 78-79 psl. 

Eduka pratybos „Ką 

netikėtai galima atrasti 

gamtoje?.  

Matematika 

Tema: Kas matuojama 

kilogramais? 

Vadovėlis 72-73 psl., 

pratybos 48 psl. 

Išmanieji robotai 

„Apskaičiuok kainą ir masę“ 

https://ismaniejirobotai.ugdo
me.lt/index.php?play=51&ba

ck=t 

Pasaulio pažinimas  

Tema: Kada ateis mano 

gimtadienis? Kokios spalvos 

vasarą? 

Vadovėlis 54-57 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 54-57.  

Vaizdo pamoka Zoom 

platformoje 11.00 val. 

  

Dailė ir darbeliai 

Tema: Atvirutė tėčiui.  

Užduočių lapas. 

Šokis 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 78-79 psl., Eduka 

pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 72-73 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 48 psl. 

Išmanieji robotai 

https://ismaniejirobotai.ugdo
me.lt/index.php?play=51&ba

ck=t 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 54-57 psl., pratybų 

sąsiuvinyje užduotys Nr. 54-57.  

TAMO dienynas. Užduočių 

lapas. 

 

  
Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą.  

 
 

5. Lietuvių kalba 

Tema: Ką netikėtai galima 

atrasti gamtoje? 

Fizinis ugdymas Muzika Dailė ir darbeliai 

Tema: Vasaros sutiktuvės. 

Užduočių lapas.  

Pasaulio pažinimas 

https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://www.youtube.com/watch?v=fHiXFeIPng0&fbclid=IwAR38UV7sBfbyNQd3XWyD5cOsl4LF0zXgPJBoDPQnOzp_mv6VGsgxME7uvG8
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=51&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=51&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=51&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=51&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=51&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=51&back=t
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Vadovėlis 78-79 psl. 

 pratybos 53-54 psl.  

Tema: Sportas visaip. 

Atliekame veiklą savo 

nuožiūra. Tai gali būti 

važiavimas dviračiu, judrūs 

žaidimai lauke, 

pasivaikščiojimas miške, 

darbas sode. 

Tema: Kas yra 

atostogos? Sužinojau, 

pakartojau, išmokau... 

Vadovėlis 58-61 psl., 

pratybų sąsiuvinio 

užduotys Nr. 58-61.  

TAMO dienynas: vadovėlio 

užduotys 78-79 psl. pratybų 

sąsiuvinio užduotys 53-54 

psl.  

 

TAMO dienynas. 

Atliekame veiklą savo 

nuožiūra. Tai gali būti 

važiavimas dviračiu, judrūs 

žaidimai lauke, 

pasivaikščiojimas miške, 

darbas sode. 

 TAMO dienynas. Užduočių 

lapas.  

TAMO dienynas: 

Vadovėlis 58-61 psl., 

pratybų sąsiuvinio 

užduotys Nr. 58-61.  

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

Veiklą nufotografuoja arba 

nufilmuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el paštą 

 Padarytas užduotis tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

6.     Klasės valandėlė 

Tema: Tėčio puslapis. 

Pirmoko knygelė „Aš 

augu“ 

    TAMO dienynas. 

Užduotis pirmoko 

knygelėje „Aš augu“. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 25 d. – gegužės 29 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 

elgtis perkūnijos metu. 

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 arba per Tamo 

dienyną iki gegužės 29 d. 

  

5.       5a klasė     

Pamokos tema - Kaip 

elgtis perkūnijos metu. 

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama Zoom 

platformoje realiu laiku.  

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu arba per Tamo 

dienyną iki gegužės 29 d. 

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema - Kaip 

elgtis perkūnijos metu 

būnant lauke ir patalpoje. 

Mokymas vyks  skaidrių 

pagalba ir filmuota 

medžiaga realiu laiku. 

  

 
 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  

   



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 Iki gegužės 29 d. atliktas 

užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 25 d.—gegužės 29 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: Krepšinis 3x3 . 

https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8        

kamuolio perdavimo technika 

https://youtu.be/Ai2BA__c6ag             

kaip teisingai mesti kamuolį į krepšį. 

https://youtu.be/SamfLYzw3FQ          

baudų metimas į krepšį. 

https://youtu.be/63Jp7XjMf8M                 

pratimai su krepšinio kamuoliu 

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

Treniruotė U12-U14 amžiaus 

vaikams (1 dalis) 

  8b klasė 

Tema: Smiginio žaidimo technika ir 

taisyklės. 

https://youtu.be/9OaUFhy3L8s    

smiginio taisykles 

https://youtu.be/ScM6u2yHEp0    

smiginio žaidimo technika. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8
https://youtu.be/Ai2BA__c6ag
https://youtu.be/SamfLYzw3FQ
https://youtu.be/63Jp7XjMf8M
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/9OaUFhy3L8s
https://youtu.be/ScM6u2yHEp0
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. 1.Užduotis:                   

*Išvardinti kuo skiriasi krepšinio 

žaidimas 3x3 nuo žaidimo 5x 5.     

*Išvardinti pagrindinius krepšinio 

žaidimo technikos elementus.      

*Ar 3x3 krepšinis yra įtrauktas į 

vasaros olimpines žaidynes. 

2.Užduotis:Peržiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir susipažinti su 

pagrindiniais krepšinio žaidimo 

technikos elementais.                  3. 

Užduotis: Savarankiškai atlikti  

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

fizinio rengimo treniruotę. 

  1. Užduotis :                                   

*Ar smiginis olimpinė sporto šaka                                            

*Kokią  savybę lavina smiginis. 

*Ar esi bandęs žaisti smiginį 

2.Užduotis:                            

savarankiškai atlikti treniruotę  

https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ 

 

 

 

 

2. 6a klasė 

Tema: Krepšinis 3x3 . 

https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8        

kamuolio perdavimo technika 

https://youtu.be/Ai2BA__c6ag             

kaip teisingai mesti kamuolį į krepšį. 

https://youtu.be/SamfLYzw3FQ          

baudų metimas į krepšį. 

https://youtu.be/63Jp7XjMf8M                 

pratimai su krepšinio kamuoliu 

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

Treniruotė U12-U14 amžiaus 

vaikams (1 dalis) 

 

8a klasė 

. Tema: Krepšinis 3x3 . 

https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8        

kamuolio perdavimo technika 

https://youtu.be/Ai2BA__c6ag             

kaip teisingai mesti kamuolį į 

krepšį. 

https://youtu.be/SamfLYzw3FQ          

baudų metimas į krepšį. 

https://youtu.be/63Jp7XjMf8M                 

pratimai su krepšinio kamuoliu 

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

Treniruotė U12-U14 amžiaus 

vaikams (1 dalis) 

 6a klasė 

Tema: Smiginio žaidimo technika ir 

taisyklės. 

https://youtu.be/9OaUFhy3L8s    

smiginio taisykles 

https://youtu.be/ScM6u2yHEp0    

smiginio žaidimo technika. 

 

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:                                  

*Išvardinti kuo skiriasi krepšinio 

žaidimas 3x3 nuo žaidimo 5x 5.     

*Išvardinti pagrindinius krepšinio 

žaidimo technikos elementus.      

1.Užduotis:                               

*Išvardinti kuo skiriasi krepšinio 

žaidimas 3x3 nuo žaidimo 5x 5.     

*Išvardinti pagrindinius krepšinio 

žaidimo technikos elementus.                                 

 1. Užduotis :                                   

*Ar smiginis olimpinė sporto šaka                                            

*Kokią  savybę lavina smiginis. 

*Ar esi bandęs žaisti smiginį 

 

https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ
https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8
https://youtu.be/Ai2BA__c6ag
https://youtu.be/SamfLYzw3FQ
https://youtu.be/63Jp7XjMf8M
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8
https://youtu.be/Ai2BA__c6ag
https://youtu.be/SamfLYzw3FQ
https://youtu.be/63Jp7XjMf8M
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/9OaUFhy3L8s
https://youtu.be/ScM6u2yHEp0
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*Ar 3x3 krepšinis yra įtrauktas į 

vasaros olimpines žaidynes. 

2.Užduotis:Peržiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir susipažinti su 

pagrindiniais krepšinio žaidimo 

technikos elementais. 

3. Užduotis: Savarankiškai atlikti  

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

fizinio rengimo treniruotę. 

*Ar 3x3 krepšinis yra įtrauktas į 

vasaros olimpines žaidynes. 

2.Užduotis:Peržiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir susipažinti su 

pagrindiniais krepšinio žaidimo 

technikos elementais. 

3. Užduotis: Savarankiškai atlikti  

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

fizinio rengimo treniruotę. 

2.Užduotis:                            

savarankiškai atlikti treniruotę  

https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ 

3. 5a klasė 

Tema: Krepšinis 3x3 . 

https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8        

kamuolio perdavimo technika 

https://youtu.be/Ai2BA__c6ag             

kaip teisingai mesti kamuolį į krepšį. 

https://youtu.be/SamfLYzw3FQ          

baudų metimas į krepšį. 

https://youtu.be/63Jp7XjMf8M                 

pratimai su krepšinio kamuoliu 

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

Treniruotė U12-U14 amžiaus 

vaikams (1 dalis) 

5b klasė 

Tema: Krepšinis 3x3 . 

https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8        

kamuolio perdavimo technika 

https://youtu.be/Ai2BA__c6ag             

kaip teisingai mesti kamuolį į 

krepšį. 

https://youtu.be/SamfLYzw3FQ          

baudų metimas į krepšį. 

https://youtu.be/63Jp7XjMf8M                 

pratimai su krepšinio kamuoliu 

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

Treniruotė U12-U14 amžiaus 

vaikams (1 dalis) 

 8a klasė 

Tema: Smiginio žaidimo technika ir 

taisyklės. 

https://youtu.be/9OaUFhy3L8s    

smiginio taisykles 

https://youtu.be/ScM6u2yHEp0    

smiginio žaidimo technika. 

 

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/30OpBcQczy8
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ
https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8
https://youtu.be/Ai2BA__c6ag
https://youtu.be/SamfLYzw3FQ
https://youtu.be/63Jp7XjMf8M
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8
https://youtu.be/Ai2BA__c6ag
https://youtu.be/SamfLYzw3FQ
https://youtu.be/63Jp7XjMf8M
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/9OaUFhy3L8s
https://youtu.be/ScM6u2yHEp0
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1.Užduotis:                                 

*Išvardinti kuo skiriasi krepšinio 

žaidimas 3x3 nuo žaidimo 5x 5.     

*Išvardinti pagrindinius krepšinio 

žaidimo technikos elementus.      

*Ar 3x3 krepšinis yra įtrauktas į 

vasaros olimpines žaidynes. 

2.Užduotis:Peržiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir susipažinti su 

pagrindiniais krepšinio žaidimo 

technikos elementais. 

3. Užduotis: Savarankiškai atlikti  

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

fizinio rengimo treniruotę. 

1.Užduotis:                                

*Išvardinti kuo skiriasi krepšinio 

žaidimas 3x3 nuo žaidimo 5x 5.     

*Išvardinti pagrindinius krepšinio 

žaidimo technikos elementus.                                

*Ar 3x3 krepšinis yra įtrauktas į 

vasaros olimpines žaidynes. 

2.Užduotis:Peržiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir susipažinti su 

pagrindiniais krepšinio žaidimo 

technikos elementais. 

3. Užduotis: Savarankiškai atlikti  

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

fizinio rengimo treniruotę. 

 1. Užduotis :                                   

*Ar smiginis olimpinė sporto šaka                                            

*Kokią  savybę lavina smiginis. 

*Ar esi bandęs žaisti smiginį 

2.Užduotis:                            

savarankiškai atlikti treniruotę  

https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ 

 

4. 7a klasė 

Tema: Krepšinis 3x3 . 

https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8        

kamuolio perdavimo technika 

https://youtu.be/Ai2BA__c6ag             

kaip teisingai mesti kamuolį į krepšį. 

https://youtu.be/SamfLYzw3FQ          

baudų metimas į krepšį. 

https://youtu.be/63Jp7XjMf8M                 

pratimai su krepšinio kamuoliu 

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

Treniruotė U12-U14 amžiaus 

vaikams (1 dalis) 

6b klasė 

Tema: Smiginio žaidimo technika ir  

taisyklės. 

https://youtu.be/9OaUFhy3L8s    

smiginio taisykles 

https://youtu.be/ScM6u2yHEp0    

smiginio žaidimo technika. 

 

 

 

 7a klasė 

Tema: Smiginio žaidimo technika ir  

taisyklės. 

https://youtu.be/9OaUFhy3L8s    

smiginio taisykles 

https://youtu.be/ScM6u2yHEp0    

smiginio žaidimo technika. 

 

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 :                                   

*Ar smiginis olimpinė sporto šaka                                            

*Kokią  savybę lavina smiginis. 

 1. Užduotis :                                   

*Ar smiginis olimpinė sporto šaka                                            

*Kokią  savybę lavina smiginis. 

 

https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ
https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8
https://youtu.be/Ai2BA__c6ag
https://youtu.be/SamfLYzw3FQ
https://youtu.be/63Jp7XjMf8M
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/9OaUFhy3L8s
https://youtu.be/ScM6u2yHEp0
https://youtu.be/9OaUFhy3L8s
https://youtu.be/ScM6u2yHEp0
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*Išvardinti kuo skiriasi krepšinio 

žaidimas 3x3 nuo žaidimo 5x 5.     

*Išvardinti pagrindinius krepšinio 

žaidimo technikos elementus.      

*Ar 3x3 krepšinis yra įtrauktas į 

vasaros olimpines žaidynes. 

2.Užduotis:Peržiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir susipažinti su 

pagrindiniais krepšinio žaidimo 

technikos elementais.                   3. 

Užduotis: Savarankiškai atlikti  

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

fizinio rengimo treniruotę. 

*Ar esi bandęs žaisti smiginį. 

2.Užduotis:                            

savarankiškai atlikti treniruotę  

https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ 

 

 

 

 

*Ar esi bandęs žaisti smiginį 

2.Užduotis:                            

savarankiškai atlikti treniruotę  

https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ. 

 

 

5.  5a klasė 

Tema: Smiginio žaidimo technika ir 

taisyklės. 

https://youtu.be/9OaUFhy3L8s    

smiginio taisykles 

https://youtu.be/ScM6u2yHEp0    

smiginio žaidimo technika. 

 5b klasė 

Tema: Smiginio žaidimo technika ir 

taisyklės. 

https://youtu.be/9OaUFhy3L8s    

smiginio taisykles 

https://youtu.be/ScM6u2yHEp0    

smiginio žaidimo technika. 

 

 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

 . 1. Užduotis :                                   

*Ar smiginis olimpinė sporto šaka                                            

*Kokią  savybę lavina smiginis. 

*Ar esi bandęs žaisti smiginį 

2.Užduotis:                            

savarankiškai atlikti treniruotę  

https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ 

 1. Užduotis :                                   

*Ar smiginis olimpinė sporto šaka                                            

*Kokią  savybę lavina smiginis. 

*Ar esi bandęs žaisti smiginį 

2.Užduotis:                            

savarankiškai atlikti treniruotę  

https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ 

 

6. 8b klasė 

Tema: Krepšinis 3x3 . 

 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

Vaizdo medžiagos peržiūra . 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

 

https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ
https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ
https://youtu.be/9OaUFhy3L8s
https://youtu.be/ScM6u2yHEp0
https://youtu.be/9OaUFhy3L8s
https://youtu.be/ScM6u2yHEp0
https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ
https://youtu.be/GBX3g7fsHJQ
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https://youtu.be/QO4uM_MBuZ8        

kamuolio perdavimo technika 

https://youtu.be/Ai2BA__c6ag             

kaip teisingai mesti kamuolį į krepšį. 

https://youtu.be/SamfLYzw3FQ          

baudų metimas į krepšį. 

https://youtu.be/63Jp7XjMf8M                 

pratimai su krepšinio kamuoliu 

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

Treniruotė U12-U14 amžiaus 

vaikams (1 dalis) 

 

https://youtu.be/_NjiMrldXkg 

Nesudėtinga treniruotė su futbolo 

kamuoliu. 

https://youtu.be/AErEGoIc5T8 

Treniruotė namų sąlygomis su 

krepšinio kamuoliu . 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

1.Užduotis:                                

*Išvardinti kuo skiriasi krepšinio 

žaidimas 3x3 nuo žaidimo 5x 5.     

*Išvardinti pagrindinius krepšinio 

žaidimo technikos elementus.      

*Ar 3x3 krepšinis yra įtrauktas į 

vasaros olimpines žaidynes. 

2.Užduotis:Peržiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir susipažinti su 

pagrindiniais krepšinio žaidimo 

technikos elementais. 

3. Užduotis: Savarankiškai atlikti  

https://youtu.be/30OpBcQczy8 

fizinio rengimo treniruotę. 

Išmoks naujų  pratimų su futbolo 

kamuoliu namų sąlygoms. 

 Tobulins savo krepšinio technikos 

elementų  įgūdžius. 

 

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/QO4uM_MBuZ8
https://youtu.be/Ai2BA__c6ag
https://youtu.be/SamfLYzw3FQ
https://youtu.be/63Jp7XjMf8M
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/30OpBcQczy8
https://youtu.be/J3NoR8m0apc
https://youtu.be/aBMu33jHoOw
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Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Išmoks smagių žaidimų namuose.   Susipažins su kamuolio perdavimu iš 

apačios  technika teoriškai. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 d.) 

Mokytojas: Jolita Miškinienė 
Klasė: 2a 

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

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

konsultuotis galės telefonu, Tamo dienyne, Zoom skaitmenine platforma. 

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

platforma.  

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Muzika Anglų kalba 

  

  

2. Matematika 

Tema: Keramikos studijoje. Matematika atliekant bandymus. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 72 – 75 psl. 

Pratybos, 42 – 45 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: 

Laisvalaikio centre. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Matematika 

Tema: Laisvalaikio centre. Batutų parke. 

Vadovėlis, 76 – 79 psl. 

Pratybos, 46 – 48 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Cirke. 

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

Visa informacija apie užduotis bus teikiama tamo.lt ir 

klase.eduka.lt 

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

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

įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kuriose Kuršių nerijos vietose verta apsilankyti? 

Vadovėlis, 90 – 91 psl. 

Pratybos, 63 – 64 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: 

Kuriose Kuršių nerijos vietose verta apsilankyti? 

Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip berniukai lipo į švyturį? Skaitau tyrinėdamas. 

Vadovėlis, 94 – 95 psl. 

Pratybos, 66 – 67 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kaip berniukai 

lipo į švyturį? Skaitau tyrinėdamas. 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. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kur lankysis vaikai? Ką pamatys? 

Vadovėlis, 90 – 93 psl. 

Pratybos, 65 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kur 

lankysis vaikai? Ką pamatys? Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos užduotys). 

Matematika 

Tema: Ko išmokau 2 klasėje? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis, 38 – 41 psl. 

 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama tamo.lt ir 

klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama tamo.lt 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis 

įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

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

Tema: Aš – už švaresnį pasaulį. 

Pratybos, 31 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Aš – 

už švaresnį pasaulį. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Žaliaskarė vasarėlė. 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. 
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Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai 

el. pašto adresu. 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

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

Tema: Raidės Vv, Ww, Xx. Skaičiai 17 ir 18. Rūbai. Gramatinė 

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

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY 
Pratybos, 62 – 65 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: Teksto supratimas. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis, 69 – 

72 psl. 

 

Matematika 

Tema: Baidarių žygyje. Šeimų šventėje. 

Vadovėlis, 84 – 87 psl. 

Pratybos, 53 – 56 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotis: Oro balionų šventėje. Gaminant 

aitvarus. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Kuriu Tangramą. Matematika. 

Geometrinės figūros. 

Darbo pavyzdžiai teikiami JPG formatu. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 

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. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kurie žodžiai reiškia daikto 

pavadinimą, kurie – jo požymį, kurie – 

veiksmą? 

Pratybos, 79 – 80 psl. 

Anglų kalba 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kiek aš paaugau? 

Vadovėlis, 98 – 99 psl. 

Pratybos, 68 – 70 psl. 

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

teikiama tamo.lt 

 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 

 Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

 Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

3. Matematika 

Tema: Cirke. Žvaigždžių stebėjimo 

aikštelėje. 

Vadovėlis, 80 – 83 psl. 

Pratybos, 49 – 52 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Baidarių žygyje. 

Šeimų šventėje. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Lietuvių kalba 

Tema: Rašybos taisyklių kartojimas. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Pasitikrinamųjų darbų sąsiuvinis, 74 – 78 psl. 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: Žaliaskarė vasarėlė. 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 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

4. Šokis Muzika 

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Vaikų joga. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=23Vdt

T0vQUY 

  Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 
  Tobulina mankštos įgūdžius. Nufilmuoja 

labiausiai patikusius pratimus ir vaizdo 

medžiagą atsiunčia mokytojai per 
Messenger. 

https://www.youtube.com/watch?v=23VdtT0vQUY
https://www.youtube.com/watch?v=23VdtT0vQUY
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Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 
5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kur vaizduojamas upių ir ežerų 

tinklas? Upių ir ežerų tinklas Lietuvos 

žemėlapyje. 

Vadovėlis, 60 – 61 psl. 

Pratybos, 50 – 51 psl. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Ar saulės „šypsena“ visada maloni? 

Saulės poveikis žmogui. 

Vadovėlis, 62 – 63 psl. 

Pratybos, 52 – 53 psl. 

 

Konsultacinė valanda mokymosi 

pagalbai teikti 

Tema: Teksto supratimas. 

Skaitiniai – Pratybos, 31 – 34 psl. 
 

 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

tamo.lt 
Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama tamo.lt 
Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

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=k

YsA9-Qbtyk 

 

 

 

 

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

ugdymas 

Tema: Raidės Vv, Ww, Xx. Skaičiai 17 ir 18. 

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

turiu ... . 

Elektroninė pamoka. 

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

eY 
Pratybos, 62 – 65 psl. 

Klasės vadovo programa  
Tema: Saugi vasara. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

 

 

 

 

 

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. 

Prisimins, kaip saugiai elgtis vasarą 

namuose, gatvėje, prie vandens telkinių. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk
https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 - 29 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 „Kūrybinė 

tikybos pamoka“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

       8a/b klasės – tikyba 

Tema „Jonas Paulius II“. 

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 „Sokrato etika“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

 3b klasė  

Tema „Kūrybinė 

Tikybos pamoka“. 

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 „Kūrybinė 

Tikybos pamoka“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje  

4b klasė 

Tema „Didžiosios 

pasaulio religijos“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

3a klasė 

Tema „Kūrybinė 

Tikybos pamoka“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

 6a/b  klasė – tikyba 

Tema „Mokslas ir 

bažnyčia“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Vertinimas ir užduočių 

tikrinimas naudojant 

Google Form 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

 Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

4. 4a klasė 

Tema „Didžiosios 

pasaulio religijos“.  

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

1a klasė 

Tema „Kūrybinė 

Tikybos pamoka“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

  5a klasė – tikyba 

Tema “ Mokausi 

draugauti”. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Vertinimas ir užduočių 

tikrinimas naudojant 

Google Form 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

5. 2a/b klasės 

Tema „Kūrybinė 

Tikybos pamoka“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje. 

  7a klasė - Tikyba 

Tema „Tėvų 

autoritetas“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

1d klasė  

Tema „Kūrybinė 

Tikybos pamoka“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 
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Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT,  

 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

6. 6a/b klasė – Etika  

Tema „Aš džiaugiuosi 

liūdžiu, kad tu...“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje.   

6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Mokslas ir 

bažnyčia“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje  

5b klasė – Tikyba 

Tema “Artimo meilė“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

 

7a klasė – Tikyba 

Tema „Tėvų 

autoritetas“. 

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 (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

 

7. Neformaliojo švietimo 

būrelis – 

Jaunieji Kazimieriečiai 

Tema „Lietuvos 

kultūros paveldas “. 

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 (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365  

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 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: Loginį 

mąstymą lavinančios 

užduotys. 
Eduka klasė. 

Lietuvių kalba 

Tema: Pasakojimo 

pagal veiksmų grandinę 

kūrimas.  

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Diagnostinis 

lietuvių kalbos (teksto 

suvokimo) testas. 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Diagnostinis 

lietuvių kalbos 

(rašymo) testas. 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka 

klasėje. 

Tamo dienynas:  

Užduotys Eduka 

klasėje. 

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka 

klasėje.  

Tamo dienynas: 

 Užduotys Eduka 

klasėje. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

Mokytoja patikrina ir 

įvertina. Vertinimo 

kriterijus – mokinių 

gebėjimas kurti 

pasakojimą pagal 

veiksmų grandinę. 

Mokytoja patikrina ir 

įvertina. Vertinimo 

kriterijus – mokinių 

gebėjimas atlikti teksto 

suvokimo užduotis. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 
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2. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Pasakojimo 

pagal paveikslėlių 

seriją kūrimas. 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Pasakojimo 

pagal veiksmų grandinę 

kūrimas. Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

  

Lietuvių kalba 

Diagnostinis lietuvių 

kalbos (teksto 

suvokimo) testas. 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Diagnostinis 

lietuvių kalbos 

(rašymo) testas. 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kokie vasaros 

vardai? V. Palčinskaitė 

„Vasaros vardai“. 

Vadovėlis 90 - 91 psl.  

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka 

klasėje. 

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka 

klasėje. 

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka 

klasėje 

Tamo dienynas:  

Užduotys Eduka 

klasėje. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

  

Mokytoja patikrina ir 

įvertina. Vertinimo 

kriterijus – mokinių 

gebėjimas kurti 

pasakojimą pagal 

paveikslėlių seriją. 

Mokytoja patikrina ir 

įvertina. Vertinimo 

kriterijus – mokinių 

gebėjimas kurti 

pasakojimą pagal 

veiksmų grandinę. 

Mokytoja patikrina ir 

įvertina. Vertinimo 

kriterijus – mokinių 

gebėjimas atlikti teksto 

suvokimo užduotis. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

Vertinimo kriterijus – 

kaip mokiniai geba 

pritaikyti išmoktas 

taisykles. 

3. Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Eduka klasė 

 Fizinis ugdymas 

Tema: Kamuoliuko 

metimas į tolį. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Matematika 

Tema: Skaičių seka. 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

 

Matematika 

Tema: Matai ir 

matavimai. 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Tamo dienynas: 

Užduotys  

Eduka klasė 

 Tamo dienynas: 

Pateikiama užduotis. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys  

Eduka klasėje. 

Tamo dienynas: 

Užduotys  

Eduka klasėje. 

Mokytoja užduotis 

patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

atlikti užduotis su 

matavimo vienetais. 

 Mokiniai atlieka 

kamuoliuko metimus, 

tėvai nufotografavę 

atsiunčia mokytojai. 

Mokytoja patikrina 

užduotis ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

spręsti įvairius 

uždavinius.  

  

Mokytoja patikrina 

užduotis ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

spręsti užduotis su 

įvairiais matavimo 

vienetais. 

4. Dailė ir technologijos    Pasaulio pažinimas 
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Tema: 3D atvirukas 

tėveliui „Drugeliai“. 

 

Tema: Kokios spalvos 

vasara? Kas yra 

atostogos? 

Vadovėlis 56 - 59 psl., 

pratybos 53 – 58 psl. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Tamo dienynas:  

Pateikiama nuoroda. 

   Tamo dienynas:  

Pateikiamos užduotys  

Mokiniai dirba dvi 

pamokas, mokytojas 

įvertins, kai darbas bus 

baigtas. 

   Mokytoja įvertina 

mokinių darbą pratybų 

sąsiuvinyje.  

5. 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: 3D atvirukas 

tėveliui „Drugeliai“. 

 

Matematika 

Tema: Diagnostinis 

matematikos testas. 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Tekstiniai 

uždaviniai. 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kuo norėčiau 

tapti užaugęs? 

Vadovėlis 52 - 53 psl., 

pratybos 49 - 52 psl., 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Fizinis ugdymas 

Tema:  Kamuoliuko 

metimas į taikinį. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas:  

Pateikiama nuoroda. 

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka 

klasėje. 

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka 

klasėje. 

Tamo dienynas:  

Pateikiamos užduotys. 

Tamo dienynas: 

Pateikiama užduotis. 

Mokinys 

nufotografuoja savo 

darbą ir atsiunčia 

mokytojui. Mokytojas 

įvertina. Vertinimo 

kriterijai – mokinių 

gebėjimas dirbti pagal 

nurodymus. 

Mokytoja patikrina ir 

įvertina. Vertinimo 

kriterijus – mokinių 

gebėjimas atlikti 

įvairias užduotis. 

 

Mokytoja patikrina 

atliktas užduotis ir 

įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

spręsti tekstinius 

uždavinius. 

Mokytoja įvertina 

mokinių darbą pratybų 

sąsiuvinyje. Vertinimo 

kriterijus – mokinių 

atidumas ir 

kruopštumas. 

Mokiniai atlieka 

kamuoliuko metimus, 

tėvai nufotografavę 

atsiunčia mokytojai. 

6.     Klasės valandėlė 

„Kas yra atostogos?“ 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – 29 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: Grammar 7b. 

 Zoom pamoka. 

2a klasė 

Tema: Lesson Three, Song. 

5 klasių III gr.  

Tema: Grammar 8b. 

Zoom pamoka 

2b klasė 

Tema: Skills Time. 

Zoom pamoka 

6 klasių III gr.  

Tema: Grammar Bank 7. 

Vadovėlio p. 84 

neveikiamosios rūšies 

įvedimas, Ex. 2, 3, 4, 5. E. 

pratybų 7b Gramma Ex. 1, 

2, 3, atitinka popierinių 

pratybų p. 54. 

Vadovėlio p. 88-89. Žiūrėti 

pateiktą nuorodą nuo 3 min. 

15 sek. iki 6 min. 54 sek. 

Padaryti pratybų p. 88-89. 

Vadovėlio p. 96, was/were 

kartojimas, Ex. 2, 3, 4. 

Pratybų p. 1, 2, 3, 4, 5, 

pasitikrinam, įsivertinam. 

Vadovėlio p. 90-91. Žiūrėti 

pateiktą nuorodą nuo 6 min. 55 

sek. iki 8 min. 30 sek. Padaryti 

pratybų p. 88-89. 

Pratybų p. 87 Ex. 1, 2, 3, 4, 

5. Pasiruošti testui Module 

7. 

Formuojamasis Ideografinis Kaupiamasis Formuojamasis Formuojamasis 

2. 4a klasė 
Tema: Unit 15. 

Zoom pamoka 

2b klasė 

Tema: Lesson Three, Song. 
8a klasė 

Tema: Test Module 7. 

2b klasė 

Tema: Skills Time. 

Zoom pamoka 

5 klasės III gr.  
Tema: Grammar 8b. 

Zoom pamoka 

Vadovėlio p. 22-23. Naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, teksto 

klausymas ir analizė, 

Vadovėlio p. 88-89. Žiūrėti 

pateiktą nuorodą nuo 3 min. 

15 sek. iki 6 min. 54 sek. 

Padaryti pratybų p. 88-89. 

Rašome Module 7 testą. Vadovėlio p. 90-91. Žiūrėti 

pateiktą nuorodą nuo 6 min. 55 

sek. iki 8 min. 30 sek. Padaryti 

pratybų p. 88-89. 

Vadovėlio p. 97, had ir 

could įvedimas, Ex, 8, 11. 

Pratybų p. 63, Ex.6, 7, 8, 9, 
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atsakymai į klausimus. 

Išmokti naujus žodžius. 

10, 11, pasitikrinam, 

įsivertinam. 

Formuojamasis Ideografinis Pažymys į dienyną. Ideografinis Sudėtinis pažymys 

4. 3.  8a klasė 

Tema: Self-Check 7. 

3a klasė  

Tema: What‘s the matter? 

Zoom pamoka 

4a klasė 

Tema: Mokomės nurodyti 

kryptį. Zoom pamoka 

3b klasė 

Tema: Klausimų sudarymas. 

Zoom pamoka 

6 klasės II gr. 

Tema: Grammar Bank 7. 

Padaryti vadovėlio p. SC7. 

Teisingi atsakymai 

pasitikrinimui bus atsiųsti 

iki 17 val. 

Vadovėlio p. 34-35. Naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas. Dialogų 

skaitymas ir vertimas. 

Mokomoji vaizdo medžiaga. 

Padarome pratybų p. 65 – 

kartojame spalvas ir 

konstrukciją This is. 

Pratybų p. 24, klausome, 

atliekame, pasitikriname. 

Vadovėlio p. 24 mokomės 

parašyti, kaip nuvyktį į 

nurodytą vietą. Darome 

pratybų p. 25. 

Vadovėlio p. 36-37 teorija ir 

praktinis panaudojimas. 

Pratybų p. 64 padarome, 

pasitikriname, įsivertiname. 

Pratybų p. 87 Ex. 1, 2, 3, 4, 

5. Pasiruošti testui Module 

7. 

Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis 

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Writing 7g. 

Zoom pamoka 

3b klasė 

Tema: What‘s the matter? 

Zoom pamoka 

4b klasė 

Tema: Mokomės nurodyti 

kryptį. Zoom pamoka 

3a klasė  

Tema: Klausimų sudarymas. 

Zoom pamoka 

 

Vadovėlio p. 91 Ex.2, kiekio 

nusakymas, klausymas ir 

tinkamų žodžių parinkimas. 

Pratybų p. 59 Ex. 1, 2. 

Vadovėlio p. 34-35. Naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas. Dialogų 

skaitymas ir vertimas. 

Mokomoji vaizdo medžiaga. 

Padarome pratybų p. 65 – 

kartojame spalvas ir 

konstrukciją This is. 

Pratybų p. 24, klausome, 

atliekame, pasitikriname. 

Vadovėlio p. 24 mokomės 

parašyti, kaip nuvyktį į 

nurodytą vietą. Darome 

pratybų p. 25. 

Vadovėlio p. 36-37 teorija ir 

praktinis panaudojimas. 

Pratybų p. 64 padarome, 

pasitikriname, įsivertiname. 

 

Kaupiamasis Formuojamasis Formuojamasis Ideografinis  

5. 5 klasės III gr.  

Tema: Workbook 8a. 

 7a klasė 

Tema: The passive. 

4b klasė 

Tema: Transporto priemonės. 

Zoom pamoka 

7a klasė 

Tema: The causative. 

Zoom pamoka 

Padaryti epratybų 8a Ex. 5, 

6, 7, 8, atitinka popierinių 

pratybų p. 61. 

 Padaryti nurodytus pratimus 

internete. Suskaičiuoti, kiek iš 

viso pavyko padaryti teisingų 

sakinių , skaičių atsiųsti į 

Tamo. 

Vadovėlio p. 26-27 naujų 

žodžių įvedimas ir įtvirtinimas, 

teksto skaitymas ir vertimas. 

Pratybų p. 27, padarome, 

pasitikriname, įsivertiname. 

Vadovėlio p. 85 Ex. 7, 

pratybų p. 55 Ex. 4. 

Vadovėlyje Reflexive 

pronouns Ex. 8, pratybose 

Ex. 5 p. 55. 
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Pažymys į dienyną.  Sudėtinis pažymys Formuojamasis Savarankiškas darbas 

6. 6 klasės III gr.  

Tema: Writing 7g. 

Zoom pamoka 

6 klasės III gr.  

Tema: Self-Check. 

Zoom pamoka 

1 a, b, c, d klasės 

Tema: Are they teachers? 

8a klasė 

Tema: Module 8a. 

Zoom pamoka 

 

Vadovėlio p. 91 Ex.2, kiekio 

nusakymas, klausymas ir 

tinkamų žodžių parinkimas. 

Pratybų p. 59 Ex. 1, 2. 

Vadovėlio p. SC7 – žinių 

pasitikrinimas prieš testą. 

Pratybose Vocabulary Bank 

7 p. 105. 

Pažiūrėti nurodytą video, 

paskui diktorių pakartoti 

žodžius, paveikslėlyje 

parodyti daiktus, apie kuriuos 

kalbama. Padainuoti dainelę. 

Padaryti pratybų p. 54-55. 

Vadovėlio p. 93-94-95 naujų 

žodžių įvedimas ir įtvirtinimas, 

teksto klausymas ir analizė, Ex. 

2, 3, 4, 5. 

 

Kaupiamasis Kaupiamasis  Formuojamasis  

7. Visos klasės 

Konsultacijų teikimas. 

6 klasių II gr.  

Tema: Self-Check. 

Zoom pamoka 

   

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

Vadovėlio p. SC7 – žinių 

pasitikrinimas prieš testą. 

Pratybose Vocabulary Bank 

7 p. 105. 

   

 Kaupiamasis    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 d.) 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 
Klasė: 3a 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 

2.  Lietuvių kalba  
Tema: Kaip rasti reikšmines žodžio dalis?Vaizdo 

pamoka- per Zoom programą- 10 val. 

Ste(a)m – (integracija su daile- technologijomis)  

Tema: Gamta- tai menas.Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Tamo dienyne: darbas vadovėlyje 82-83 psl, pratybose 

44- 2,3 užduotys. 

Tamo dienyne: sukurti darbelį iš gamtinės medžiagos. Word formatu 

pateiktas darbo aprašymas, vertinimo kriterijai, pateiktas pavyzdys. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis Atsiųsti į Tamo dienyną iki 05-29 d. 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Kaip rasti reikšmines žodžio dalis? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Darbas pratybose 45psl. – 5,7,8 užduotys. 

Matematika 

Tema: Kartojimas. Spaustuvėje. Gamtos mokykloje. 

Vaizdo pamoka- per Zoom programėlę- 11 val. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje (pateikiamos 

užduotys- lietuvių kalba- sumanūs- Kaip rasti 

reikšmines žodžio dalis?- 1 užduotis. Atlikti iki 26 

Tamo dienyne: vadovėlio 70-71- 1, 2, 3, 4, 7, 72-73- 3, 4, 7. 
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Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt,  Namų darbas: Eduka klasė .Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

3.   Matematika 

Tema: Kartojimas. Automobiliu po Lietuvą. Muziejuje 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Anglų kalba  

Sprendžiame uždavinius į sąsiuvinį. 

Darbas vadovėlyje- 66-67 psl.- 1, 2, 6; 

Vadovėlyje 68-69 psl. – 4, 5, 6. 

 

Namų darbas: Eduka klasė  

4. Muzika Lietuvių kalba  
Tema: Kas padeda pažinti kūrinio veikėją? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

Darbas su pratybomis ir Eduka klasė.lt 

 Tamo dienyne: Eduka klasė- pateikta klausymo užduotis. Paklausę 

užduoties Eduka klasė- sumanūs, skaityti vadovėlio psl. 84-85 

skaityti tekstą. Tuomet atlikti užduotį pratybose psl. 46- 1 užduotis. 

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

sumanūs -Kas padeda pažinti kūrinio veikėją?- atlikti 05-26 
 Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

5.   Pasaulio pažinimas 

Vaizdo- pamoka. 12.00 val. 

Tema: Ar galima nupiešti žemę? Pateiktis- gaublys ir 

žemėlapiai. 

https://prezi.com/p/wrhxh8ofqrgy/ar-galima-nupiesti-
zeme/ 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, Messenger grupę, telefonu. 

 

Tamo dienynas: Vadovėlio 58-59 psl., pratybose 50-

51psl.- 1,2,3,4 užduotys. 

Paskaityti teoriją apie žvaigždes- vadovėlio psl. – 54-

55, pratybose 45 psl.-2, 3 užduotis. 

Paskaityti teoriją- kokios mokyklos buvo seniau. 

Vadovėlio 58-59 psl., pratybose 49 psl. 3 užduotis. 

Pateiktis- Lietuvos mokyklos senovėje 

https://www.slideshare.net/ligitasutkiene/lietuvos-
mokykla-senovje-86282355 

Konsultacija vyksta telefonu, per Tamo dienyną 

https://prezi.com/p/wrhxh8ofqrgy/ar-galima-nupiesti-zeme/
https://prezi.com/p/wrhxh8ofqrgy/ar-galima-nupiesti-zeme/
https://www.slideshare.net/ligitasutkiene/lietuvos-mokykla-senovje-86282355
https://www.slideshare.net/ligitasutkiene/lietuvos-mokykla-senovje-86282355
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Pasikartoti temas vadovėlio psl. 50-51,54-55, 56-57, 58-

59, 60-61. 

Mokinio įvertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, messengerio grupę, 

telefonu. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika 

Tema: Kartojimas. Sveikuoliai? 

Žirgyne. 

Vaizdo pamoka- Zoom programėle 

9.00 val.  

 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Apklausa- testukas. 

Vaizdo pamoka- 10.00 val.. 

 

Fizinis ugdymas 

Mankštinamės lauke. Atlik 10 pratimų, 

kuriuos jau gerai moki. Nuoroda 

https://www.youtube.com/watch?v=YyH
_27HPXG0Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu.  

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Vadovėlio 76-77psl. 

– 1,2,4,7. 

Vadovėlio 78-79 psl.- 2, 3, 5 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Tamo dienyne: pateikta nuoroda 

mankštai. 

Namų darbas: Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu Eduka.lt  

Įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. 

Mokinio įvertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

Tobulina mankštos įgūdžius. 

2. Fizinis ugdymas 

Pasportuok su šeimos nariu. Nuoroda- 

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

-KXxKZLTm0 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu.  

Šokis 

 

Lietuvių kalba 
Tema: Rašymo baigiamasis testas  

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

Tamo dienyne: pateikiama nuoroda.  Tamo dienyne: Eduka klasė. Lt- 

Diagnostinis lietuvių kalbos (rašymo) 

testas. 
 Tobulina mankštos įgūdžius  Automatinis vertinimas ir tikrinimas. 

Atlikti iki 05-29 d. 

3. Etika  

Tema: Pakopa po pakopos. 

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Diagnostinis baigiamasis testas. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

 

Muzika 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YyH_27HPXG0
https://www.youtube.com/watch?v=YyH_27HPXG0
https://www.youtube.com/watch?v=W-KXxKZLTm0
https://www.youtube.com/watch?v=W-KXxKZLTm0
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Tamo dienynas: 

Pratybose 62psl.  1 užduotis. Šią 

užduotį gali atlikti ir žodžiu. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, Eduka klasė- Diagnostinis matematikos 

testas 

 

Pasidžiauk savo atliktu darbu. Atlikti užduotis Eduka klasė.lt iki 06-01  

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kas padeda pažinti kūrinio 

veikėją? Vadovėlio 86-87 – mokėti 

atsakyti į klausimus vadovėlio psl. 86. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Anglų kalba 

 

Dailė-technologijos- integracija su 

Ste(a)m pamoka. 

Tema: Gamta- tai menas. 

Integracija su Ste(a)m pamoka. 

Vadovėlio psl. 84-85 skaityti tekstą, 86 

psl. išsiaiškinti: 

1- Veikėjus,  

2- Veiksmo vieta- laikas,  

3- Kas vyko?,  

4 -  Kuo įvykis baigėsi?,  

5-  Pagrindinė mintis. 

 Tamo dienynas: 

Priemonės- piešk savo pasirinktomis 

priemonėmis- guašu, pieštukais, 

flomasteriais, kreidelėmis.  

Įsivertinimas šviesoforo spalvomis  Įsivertinimas šviesoforo spalvomis.  

5. Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. Kaip atpažinti 

kalbos dalis? 

Vaizdo pamoka- Zoom- 12 val. 

Lietuvių kalba 

Tema: Rašymo baigiamasis testas. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

 

Dailė-technologijos 

Tema: Atvirukas. Tėčio dienai 

 

Tamo dienyne:  

Vadovėlio 88-89 psl., pratybose 

psl.47-1, 2. 

 Tamo dienyne: Eduka klasė. Lt- Diagnostinis 

lietuvių kalbos (rašymo) testas. 

Tamo dienynas: 

Priemonės- piešk savo pasirinktomis 

priemonėmis guašu, pieštukais, 

flomasteriais, kreidelėmis.  

Namų darbas: Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje 

pateikiamos užduotys- sumanūs- Kaip 

atpažinti kalbos dalis? 

Automatinis vertinimas ir tikrinimas. Atlikti iki 

05-29 d. 

Įsivertinimas šviesoforo spalvomis. 

Įteikiamas sveikinimas tėčiui. 

6.   Klasės vadovo programa 

Tema: Artėja vasara.  

Vaizdo pamoka- Zoom. . 12.00 val. 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 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: Kartojame tai, 

ko mokėmės 2 

vadovėlio dalyje. 108 

psl. 

6b klasė 

Tema: Koordinačių 

plokštuma. 92 – 93 psl. 

YouTube filmas. 

6b klasė 

Tema: Koordinačių 

plokštuma. 92 – 93 psl. 

YouTube filmas. 

5b klasė 

Tema: Sprendžiame. 109 

psl. 

8a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Sukiniai. 

Ritinys. 

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. 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Savęs įsivertinimas Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

2. 7a klasė I grupė 

Tema: Trapecija. 

Apibendriname ir 

sprendžiame. 96  psl., 

114 – 115 psl. 

6a klasė 

Tema: Koordinačių 

plokštuma. 92 – 93 psl. 

YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Stačiakampis. 102 

– 103 psl. YouTube 

filmas.Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Rombas. 104 – 105 

psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Sprendžiame. 

96 – 97 psl. YouTube 

filmas. Office 365 

(vaizdo pamoka). 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 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: Skaičių 

palyginimas. 90 - 91 

psl. YouTube filmas. 

5a klasė 

Tema: Sprendžiame.109 

psl. Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

7a klasė II grupė 

Tema: Stačiakampis. 102 

– 103 psl. YouTube 

filmas. 

 

7a klasė I grupė 

Tema: Rombas. 104 – 105 

psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

5a klasė 

Tema: Sprendžiame. 

109 psl.Office 365 

(vaizdo pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

4. 5b klasė 

Tema: Kartojame tai, 

ko mokėmės 2 

vadovėlio dalyje. 108 

psl. 

5b klasė 

Tema: Sprendžiame.109 

psl. Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Sprendžiame. 96 – 

97 psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Sprendžiame. 

112 - 113 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. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas Savęs įsivertinimas  Savęs įsivertinimas Savęs įsivertinimas 

5. 8a klasė 

Tema: Ritinio tūris. 

142 psl. YouTube 

filmas. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Koordinačių 

plokštuma. 92 – 93 psl. 

YouTube filmas. 

5a klasė 

Tema: Sprendžiame. 109 

psl. 

5b klasė 

Tema: Sprendžiame. 

109 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

6. 7a klasė II grupė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Trapecija. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Sprendžiame. 

112 - 113 psl. YouTube 

filmas.Office 365 

(vaizdo pamoka). 

8a klasė 

Tema: Ritinys. 

Apibendriname ir 

sprendžiame. 144 psl., 

146  – 147 psl. 

. Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Sprendžiame. 96 – 

97 psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Klasės valandėlė 

Kaip pasakyti 

komplimentą? 

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. 

 

 

 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

Savęs įsivertinimas 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

7.  8a klasė 

Tema: Ritinys. 

Pasitikriname. 148 – 

149 psl.. YouTube 

filmas. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

 

 

Konsultacinė pamoka  

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

  

 

 

 

 Savęs įsivertinimas    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 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 

„Vieversio laiškas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Linksmosios užduotys 

„Vieversys randa 

pauzę“. 

Skenuotos užduotys 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Trijų dalių sudėtinės 

formos kūriniai“ 

Skenuota medžiaga  

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Linksmosios užduotys 

kompozitoriai“ 

Skenuotos užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Kartojimas ritminės 

vertės ir natos“. 

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: 

„Vieversio laiškas“ 

1c klasė  

Pamokos tema: 

1b klasė 

Pamokos tema: 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Linksmosios užduotys 

kompozitoriai“ 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas-2“ 
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Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

„Linksmosios užduotys 

„Vieversys randa 

pauzę“. 

Skenuotos užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

„Linksmosios užduotys 

„Vieversys randa 

pauzę“. 

Skenuotos užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

Skenuotos užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

Mokytojo parengtos 

užduotis 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: 

„Atsisveikinimas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė 

Pamokos tema 

„Vieversio laiškas“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

5a klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai 

Kaukazo tautos ir 

Azijos šalys“ 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė  

Pamokos tema 

„Vieversio laiškas-2“ 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Vieversio laiškas-2“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis 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: 

„Vieversio laiškas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Atsisveikinimas“ 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

VAIZDO PAMOKA 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Linksmosios užduotys 

„Vieversys randa 

pauzę“. 

Skenuotos užduotys 

VAIZDO PAMOKA 

2a klasė 

Pamokos tema 

„Vieversio laiškas-2“ 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

6b klasė 

Pamokos tema: „L. 

Mocartas „Vaikiškoji 

simfonija“ 

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 

Pamokos tema: „L. 

Mocartas „Vaikiškoji 

simfonija“ 

5b klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai 

1c klasė 

Pamokos tema: 

„Kartojimas ritminės 

vertės ir natos“. 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Kartojimas ritminės 

vertės ir natos“. 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Kartojimas ritminės 

vertės ir natos“. 
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Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

Kaukazo tautos ir 

Azijos šalys“ 

VAIZDO PAMOKA 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

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: 

„Joninių dainos“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

8b klasė 

Pamokos tema: 

„Joninių dainos“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema: „A. 

Veverskytės „Bitutės 

daina“ 

 

 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: 

„Kartojame išmoktas 

dainas“ 

  

  TAMO žurnalas.   

  Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 25 d. – gegužės 29 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 

Kartojimo tema. Laipsnių 

formulės: dauginame ir 

dalijame laipsnius su vienodais 

pagrindais 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas, naudojant 

šablono viktorina maketą. 

Mokiniai geba sukurti 

viktoriną, naudodami duotą 

viktorinos šablono maketą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

  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 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (Dauginame ir 

dalijame laipsnius su vienodais 

pagrindais) 

Pateikties - viktorinos 

rengimo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne. 

  Pateikčių rengimo 

struktūra, reikalavimai ir 

užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft 
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Prieš atliekant užduotis dar 

kartą pasiskaitykite teoriją: 

vadovėlyje 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

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 06-03. 

  Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-27d. 

2. 8 klasė T grupė 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir 

pristatymas, naudojant šablono 

viktorina maketą. 

Mokiniai geba sukurti 

viktoriną, naudodami duotą 

viktorinos šablono maketą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

8b klasė – matematika 

Kartojimo tema. Laipsnių 

formulės: sandaugą, 

dalmenį ir laipsnį keliame 

laipsniu 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

   

Pateikties - viktorinos rengimo 

struktūra, reikalavimai ir 

užduotys paskirtos Tamo 

dienyne. Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (Sandaugą, 

dalmenį ir laipsnį keliame 

laipsniu) 

Prieš atliekant užduotis dar 

kartą pasiskaitykite teoriją: 

vadovėlyje 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 
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Darbus atsiųsti į Office365 

paštą, iki 06-03 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

   

3. 7a klasė I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir 

pristatymas, naudojant šablono 

viktorina maketą. 

Mokiniai geba sukurti 

viktoriną, naudodami duotą 

viktorinos šablono maketą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

1c klasė 

IT 

Tema: Menininkas: 

kartojimas 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

 1d klasė 

IT 

Tema: Menininkas: 

kartojimas 

Code.org - 

skaitmeninė 

programavimo 

platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

6ab klasės I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas. Pateikčių 

rengimo pagrindai 

Mokiniai temą geba 

atskleisti glaustai, bet 

įdomia, naudinga, 

įsimintina informacija. 

Išskiria svarbiausius 

dalykus, sąvokas, schemas. 

Parenka iliustracijas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Pateikties - viktorinos rengimo 

struktūra, reikalavimai ir 

užduotys paskirtos Tamo 

dienyne. 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 06-03 

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 

 8b – matematika 

Kartojimo tema. Greitos 

daugybos formulės: 

dviejų narių sumos 

dauginimas iš tų narių 

skirtumo 

1a klasė 

IT 

Tema: Menininkas: 

kartojimas 

Code.org - 

skaitmeninė 

5b klasė 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas. Pateikčių 

rengimo pagrindai 
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Mokiniai temą geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, naudinga, 

įsimintina informacija. Išskiria 

svarbiausius dalykus, sąvokas, 

schemas. Parenka iliustracijas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EMA mokymosi 

aplinka. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

programavimo 

platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

Mokiniai valdo 

pagrindines pateikčių 

rengyklės priemones. 

Temą geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija 

.mokymas(is) vyks 

asinchroniniu 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. (Dviejų 

narių sumos dauginimas 

iš tų narių skirtumo) 

Prieš atliekant užduotis 

dar kartą pasiskaitykite 

teoriją: vadovėlyje 

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 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas, naudojant 

šablono viktorina maketą. 

1b klasė 

IT 

Tema: Menininkas: 

kartojimas 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo 

platforma. 

8b klasė - 

matematika 

Kartojimo tema. 

Greitos daugybos 

formulės: dvinario 

kėlimas kvadratu 
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Mokiniai geba sukurti 

viktoriną, naudodami duotą 

viktorinos šablono maketą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

EMA mokymosi 

aplinka. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu 

būdu Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi 

platformoje. 

 Pateikties - viktorinos 

rengimo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne. 

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 

EMA pratybose. 

(Dvinario kėlimas 

kvadratu) 

Prieš atliekant 

užduotis dar kartą 

pasiskaitykite teoriją: 

vadovėlyje 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

 

 Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-03 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 

6. 2a klasė 

IT 

Tema: Saugumas ir teisė 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Virtualūs pirštų 

antspaudai ir menininkas: 

kartojimas kartojime 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 2 gr. 

Scratch programa. 

Judėjimas ir reagavimas į 

aplinką. Projektas 

„Gaudynės“. 

5a klasė 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai 

Mokiniai valdo 

pagrindines 

pateikčių rengyklės 

priemones. Temą 

2b klasė 

IT 

Tema: Saugumas ir 

teisė 

Eduka.lt - mokausi 

dirbti skaitmeninėje 

Eduka.lt erdvėje. 

Tema: Virtualūs pirštų 

antspaudai ir 

Klasės valandėlė, 8b 

Tema: „Ką aš galiu duoti 

kitiems?“ 

Pokalbis - diskusija vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 
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Code.org - skaitmeninėje 

programavimo platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi erdvėse. 

geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

menininkas: kartojimas 

kartojime 

Code.org - 

skaitmeninėje 

programavimo 

platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt 

ir Code.org mokymosi 

erdvėse. 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org mokymosi 

aplinkose. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

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. Judėjimas ir 

reagavimas į aplinką. Projektas 

„Gaudynės“.  

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 3 gr. 

Scratch programa. 

Judėjimas ir reagavimas į 

aplinką. Projektas 

„Gaudynės“. 

 Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 4 

gr. 

Scratch programa. 

Judėjimas ir 

reagavimas į aplinką. 

Projektas „Gaudynės“. 

 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 
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Formuojamasis vertinimas Formuojamasis vertinimas  Formuojamasis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 d.) 

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

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

dienyno pagalba 

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

12. 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 Penktadienis 

 

1. 

5b klasė -  Gamta ir žmogus 

Tema: Mus maitina javai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Tema: Energija visiems 

laikams 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 200,201 psl. iš 

vadovėlio . 

2. Atsakyti į 1,3,5 kl. iš 

vadovėlio 201 psl. 

3.Atlikti užduotis iš pratybų 41 

psl. 

 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 242, 243 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 243 

psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 43 

psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

  Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 

2 5a klasė - Gamta ir žmogu  5a klasė - Gamta ir žmogus 6b klasė - Gamta ir žmogus  
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 Tema: Mus maitina javai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

Tema: Nuo grūdų iki miltų 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

Tema: Energija visiems 

laikams 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 200,201 psl. iš 

vadovėlio . 

2. Atsakyti į 1,3,5 kl. iš 

vadovėlio 201 psl. 

3.Atlikti užduotis iš pratybų 41 

psl. 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 202, 207 psl. 

2. Atsakyti į 4, 6 kl. iš 

vadovėlio 201 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

42 psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 242, 243 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3 kl. iš 

243 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 43 

psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 

3 6b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Energija iš fosilijų 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

6a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Energija iš fosilijų 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

 

5b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Nuo grūdų iki miltų 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

 

8b klasė – Chemija 

Tema: Cheminio elemento 

,,pasas,, 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 240,241 psl. 

2. Atsakyti 1, 2, 3, 4, 5 kl.  

iš vadovėlio 241 psl. 

3.Atlikti užduotis iš pratybų 

42 psl. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 240,241 psl. 

2. Atsakyti 1, 2, 3, 4, 5 kl.  iš 

vadovėlio 241 psl. 

3.Atlikti užduotis iš pratybų 42 

psl. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 202, 207 psl. 

2. Atsakyti į 4, 6 kl. iš 

vadovėlio 201 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

42 psl. 

  Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 58, 59 psl. 

2. Atlikti 2, 3 užduotis. iš 59 

psl. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=RKbC0J097eY 

 

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: Kiekybinė mišinių 

sudėtis (kartojimas) 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

8b klasė - Biologija  

Tema: 2 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu  

 

7a klasė 2 gr. –Biologija 

Tema: Ekologinė etika 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

8a klasė – Chemija 

Tema: Cheminio elemento 

,,pasas,, 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu. 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 40,41 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3 kl.  iš 41 psl. 

Vadovėlis Biologija. 

1. Skaityti 52, 61 psl. 

2. Atlikti užduotis iš 62, 63 psl. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 82, 83 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3 kl. 83 psl. 

.Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 58, 59 psl. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKbC0J097eY
https://www.youtube.com/watch?v=RKbC0J097eY
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  2. Atlikti 2, 3 užduotis. iš 59 

psl. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=RKbC0J097eY 

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: Kiekybinė mišinių 

sudėtis (kartojimas) 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

8a klasė – Biologija 

Tema: 2 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

 

7a klasė 1gr. -Biologija  

Tema: Ekologinė etika 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

7a klasė 2gr. – Biologija 

Tema: 6 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 40, 41 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3 kl.  iš 41 psl 

Vadovėlis Biologija. 

1. Skaityti 52, 61 psl. 

2. Atlikti užduotis iš 62, 63 psl. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 82, 83 psl. 

2. Atsakyti į 1, 2, 3 kl. 83 psl. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti  84 psl. iš vadovėlio 

2. Atlikti užduotis iš 85 psl. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

6. Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

 7 klasė 1gr - Biologija Tema: 

Tema: 6 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Klasės  

valandėlė 

Tema: Olweus kl. 

valandėlė Empatija 

Valandėlė vyks 

sinchroniniu būdu 

Apversta stiklinė 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3YYDUtSLfzA 

Apversta stiklinė 

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

 Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti  84 psl. iš vadovėlio 

2. Atlikti užduotis iš 85 psl. 

  

Pokalbiai ir 

diskusijos šia tema 

   Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKbC0J097eY
https://www.youtube.com/watch?v=RKbC0J097eY
https://www.youtube.com/watch?v=3YYDUtSLfzA
https://www.youtube.com/watch?v=3YYDUtSLfzA
https://www.youtube.com/watch?v=3YYDUtSLfzA
https://www.youtube.com/watch?v=3YYDUtSLfzA
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 25 d. – gegužės 29 d.) 

                                                     

Mokytojas: VILMA VILTĖ ŠIVICKIENĖ 
Klasė: 1b 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  Pasaulio pažinimas 

(integracija su lietuvių 

kalba).  

TEMA: 

„Vanduo“ 

Vadovėlis. 

Pratybos. 

Užduotys Edukoje. 

Pasiruošti  antradienio 

atsiskaitymui. 

      Pasaulio pažinimas 

(integracija su lietuvių 

kalba).  

TEMA: 

Vaikučių gyvūnų pristatymai 

Zoom pamoka 

10.00 val. 

Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu“) 

TEMA: 

Kartojimas. Ką jau moku. 

Vadovėlis. Pratybos. 

Eduka klasė. 

 

Matematika 

TEMA: 

Prisimenu geometriją. 

Geometrinės figūros ir 

kūnai. 

Pateiktis. 

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 

Atlikę užduotis mokiniai 

atliks asmeninį įsivertinimą 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

Vertinimas. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 
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„Sėkmės 

dienoraštyje“sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

„Sėkmės 

dienoraštyje“sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Nufotografuoti užduočių lapą 

ir atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

2.  Matematika 

TEMA: 

                Ilgio matai. 

Pasitikrinu žinias. 

Užduotys prieduose. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Įsimintinos rašybos žodžiai. 

Pateiktis. 

Pakartoju. 

Vadovėlis. Pratybos. 

Užduotys Emoje. 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

Pakartoju, ką jau moku. 

Mini apklausa, žinių 

pasitikrinimas. 

Zoom pamoka 

10.00 val. 

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: 

Eksperimentuoju. 

Pijaus eksperimento 

demonstracija. 

Fizinis ugdymas 

Integracija su anglų kalba 

TEMA: 

„Mankštinuosi linksmai“. 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 
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 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. 

 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 lietuvių kalba 

TEMA: 

Atlieku pratimus pagal raides. 

Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„Mano kelionės“ 

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.  

Matematika 

TEMA: 

„Ką matuojame 

kilogramais?“ 

„Ką matuojame litrais ?“ 

Vadovėlis. 

 Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„Mano kelionės“ 
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Pratybos. 

Eduka klasėje ir užduotys 

lapuose. 

 

Pratybos. 

Atlieku užduotis Edukoje. 

*Papildomas lapas su 

užduotimis. 

Skaitmeninės EMA užduotys. 

Piešiu, vaizduoju, įvardinu. 

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: 

Seku...seku pasaką. 

 

 Neformalus ugdymas- 

Kūrybinės dirbtuvės. 

TEMA: 

Tema: „Linksmieji 

eksperimentai“. 

Pateikiama nuoroda. 

Aptarimas. Refleksija. 

Išvados suradimas – ką 

sužinojau. 

 KLASĖS VALANDĖLĖ 

TEMA: 

Vaizdo filmukas. 

Pateiktis „Kas yra 

draugystė“ 

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 25 d. – gegužės 29 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: Vienarūšių sakinio dalių 

jungimo būdai, skyryba. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

Vadovėlyje psl.99 – 101, 

vadovėlis, skaidrės 

5 b klasė - literatūra 

Tema: V. Dautartas Žydrieji 

jungos. 

Psl. 114- 116, vadovėlis 

sąsiuvinis. Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu. 

   Užduotys pateikiamos Tamo Atlikti mokytojos paskirtas  

užduotis Tamo dienyne 

   Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

2. 5b klasė - literatūra 

Tema: Pristatymas 

perskaitytos knygos, 

literatūrinis dienoraštis. 

Pamoka vyks 

asinchroniniu 

5 b klasė- kalba 

Tema: Vienarūšės sakinio 

dalys psl. 132, vadovėlis, 

sąsiuvinis. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

 5b klasė – kalba 

Tema: Sakinio dalys, veiksnys 

ir tarinys psl.134-136, 

vadovėlis , sąsiuvinis. 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

8b klasė - kalba 

Tema: Aiškinamosios sakinio 

dalys vadovėlyje psl. 111- 

113, vadovėlis, skaidrės. 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 
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Būdu.  

Užduotys pateikiamos 

Tamo 

 Užduotys pateikiamos Tamo  Užduotys pateikiamos Tamo 

 

Užduotys pateikiamos Tamo 

 

Vertinama pažymiu  Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

Kaupiamasis vertinimas 

3. 5 b klasė kalba 

Tema: Sakinių rūšys. 

Žodžių junginys  psl. 

vadovėlyje 128- 131 , 

vadovėlis, sąsiuvinis. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

8a klasė kalba 

Tema: Vienarūšių sakinio 

dalių jungimo būdai, skyryba 

vadovėlyje psl.99 – 101, 

vadovėlis, skaidrės. 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

  8a klasė - Kalba 

Tema: Aiškinamosios sakinio 

dalys vadovėlyje psl. 111- 

113, vadovėlis, skaidrės. 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu  

 

Visa informacija apie 

užduotis Tamo  

Užduotys pateikiamos Tamo 

dienyne 

  Užduotys pateikiamos Tamo 

dienyne 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Kaupiamasis vertinimas   Kaupiamasis vertinimas 

4. 8b klasė – kalba 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

Tema: Vienarūšių sakinio 

dalių samprata psl. 95- 97, 

vadovėlis, skaidrės 

sąsiuvinis 

8a klasė –literatūra 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Tema:  R. Gari Aušros 

pažadas vadovėlyje psl.123- 

126,vadovėlis, sąsiuvinis 

 8b klasė -  kalba 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

Tema:  

Vienarūšių sakinio dalių 

jungimo būdai, skyryba 

vadovėlyje psl.99 – 101, 

vadovėlis, skaidrės 

 

Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

 Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

 

Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

 Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo  

 

5.  8b klasė - Kalba 

Tema: Vienarūšių sakinio 

dalių jungimo būdai, skyryba 

vadovėlyje psl.99 – 101, 

vadovėlis, skaidrės. 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu  

   



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - kalba 

Tema: Vienarūšių sakinio 

dalių samprata  

psl. 95- 97, vadovėlis, 

skaidrės, sąsiuvinis. 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu.  

8b klasė - literatūra 

Tema: R. Gari Aušros 

pažadas vadovėlyje psl.123- 

126,vadovėlis, sąsiuvinis. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

 

   

Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

   

Kaupiamasis vertinimas. Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

   

7.    Konsultacija – pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

 

   Tema : Raštingumo pratybos  

Užduotys atliekamos  

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

 

   Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

 

 

  

 


