
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d.- gegužės 8 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 

Mokytojas: A. Macežinskienė 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 

Mokytojas: Ina Andrulienė 

Mokytojas: Inga Levinskienė 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
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Mokytojas: Jolita Miškinienė 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 

Mokytojas: Rima Marozienė 

Mokytojas: Tomas Asakavičius 

Mokytojas: Vilma Plutienė 

Mokytojas: Vilma Viltė Šivickienė 

Mokytojas: Vilmantė Rimkevičienė 

Mokytojas: Violeta  Visockienė 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d.- gegužės 8 d. ) 

Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 
Dalykas: Šokis 

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

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
  5 a klasė 

TEMA: 

Įvairių kultūrų šokiai. 

 Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu.  

   

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
   

 Vertinimas. Užduoties 

atlikimas ir pateikimas 

laiku. 

   

2.        1d klasė  

TEMA: Apšilimo 

pratimai. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

5b klasė 

TEMA: Įvairių kultūrų 

šokiai. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu.  

3a klasė 

TEMA: Apšilimo 

pratimai. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

4a klasė 

TEMA: Apšilimo 

pratimai.  

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apšilimo 
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pratimus ir atsakys į 

pateiktus klausimus. 
 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

2020 05 05  

Vertinimas. Užduoties 

atlikimas ir pateikimas 

laiku. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

 2020 05 07  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

atsakymai į klausimus. 

2020 05 08 
3.  1a klasė 

TEMA: Apšilimo 

pratimai. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

2b klasė 

TEMA: Apšilimo 

pratimai. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus 

pašoks šokį. 

6b klasė 

TEMA: Įvairių kultūrų 

šokiai. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie kultūrų šokius.  

4b klasė 

TEMA: Apšilimo 

pratimai. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apšilimo 

pratimus ir atsakys į 

pateiktus klausimus. 
 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

 2020 05 05  

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

 2020 05 06 

Vertinimas. Užduoties 

atlikimas ir pateikimas 

laiku. 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 05 08 
4.  1b klasė 

TEMA: Apšilimo 

pratimai. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

2a klasė 

TEMA: 

Apšilimo pratimai. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

3a klasė 

TEMA: Apšilimo 

pratimai. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks 

1c klasė 

TEMA: Apšilimo 

pratimai. 

Vaizdo pamoka per 

ZOOM platformą. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks apšilimo 
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apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

pratimus ir atsakys į 

pateiktus klausimus. 
 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

 2020 05 05 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

 2020 05 06 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir  

šokis. 

 2020 05 07 

Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

atsakymai į klausimus. 

2020 05 08 
5.   PUG  

Youtube šokio su 

muzika nuorodos 

pateikimas 

6a klasė 

TEMA: 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie kultūrų šokius.  

 

 

 
 Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 

  Aptarimas su tėveliais. Vertinimas. Darbo 

pateikimas laiku ir 

užduoties išpildymas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 
Dalykas: fizika 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4.   7a (1) klasė 

Tema ,,Šviesos lūžimas“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

 8 a klasė 

Tema: Skyrių ,,Slėgis. 

Atmosfera“. 

apibendrinimas. 

Savarankiškas darbas 

Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 
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  Office 365  Office 365 

  Testinė užduotis 

,,Šviesos lūžimas“ 

Office 365 

Kontrolinio testo 

įvertinimas 

 Testas ,,Skysčių ir dujų 

slėgis“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

5.   8a klasė 

Tema ,, Atmosferos 

slėgis“ Savarankiškas 

darbas Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

 

 8 b klasė 

Tema  Skyrių,,Slėgis. 

Atmosfera.“. 

apibendrinimas. 

Savarankiškas darbas 

Office 365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office365 

  Testas ,,Atmosferos 

slėgis“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

 Testas ,,Skysčių ir dujų 

slėgis“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 

6.   7a(2) klasė 

Tema ,,Šviesos lūžimas“. 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

13.00 val. 

  

  Office365   

  Testinė užduotis 

,,Šviesos lūžimas“ 

Office365 

Kontrolinio testo 

įvertinimas 

  

7.   8b klasė    
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Tema ,,Atmosfera. 

Atmosferos slėgis“ 

Savarankiškas darbas 

Office 365. 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 

  Office365   

  Testas ,,Atmosferos 

slėgis“ 

Office 365 

Kaupiamasis balas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 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. „Šokam rokenrolą“ 

vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

„Dovana silpniausiam“ 

vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Vaikai vardina iš ko 

susideda laikas, ir 

pateikia pvz ką per tą 

laiką galima nuveikti. 

Vaikai vardija kokių 

produktų reikia norint 

išsikepti pyragą. 

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.       Vaikų mintys apie 

šeimą pagal pateiktus 

klausimus 

Suvaidinti patikusį 

personažą iš žiūrėto 

filmuko nuorodo 

patalpinta Facebook 

Vaikų pažintis su metų 

laikais ir jų mėnesiais.. 

Pagal sau patikusį 

receptą vaikai iškepą 

pyragą mamai nuoroda 

patalpinta Facebook 

Kūrybinė užduotis iš 

plastelino ar modelino 

nulipdyti savo šeimą. 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

socialinaime tinkle, 

tėvelių grupėje. 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje . 

 

 

Rankos lavinimo 

užduotis patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

 

Pokalbis su vaikais 

apie dovanas ir jų vertę. 

 

 

Skaičių 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. Lietuvių kalbos u-

duotėlė, nuoroda  

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Kūrybinė užduotis 

nupiešti savo šeimą. 

 

Linksma mankšta su 

marsiečiais nuoroda 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Kūrybinė užduotis, iš 

popieriaus padaryti 

gėlę nuoroda 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 

 Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

 Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 – 8 d. d.) 

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

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

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 

 

 

 

7a klasė 

Tema: Reading skills: 

Computers. Learning of 

the new vocabulary. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2a klasė  

Tema: Unit 10. A new 

friend. Introducing new 

vocabulary and grammar: 

he/she/ it has got/ hasn‘t 

got. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 

5a/b klasės 

Tema: Revising the 

vocabulary of Module 6. 

Vocabulary bank 6. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

2b klasė 

Tema:  

introducing new 

vocabulary.Learning and 

singing the song: „It‘s a 

square“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 

5a/b klasės 

Tema: Across cultures: 

Uniforms accross the 

world. 

Introducing the vocabulary 

related to the topic. 

Reading and text 

comprehension. 

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. 

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 2b klasė 8b klasė 2a klasė 6a/b klasės 
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Tema:  

Revising grammar ( 

future simple tense) and 

vocabulary. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Tema: Unit 10. A new 

friend. Introducing new 

vocabulary and grammar: 

he/she/ it has got/ hasn‘t  

got. 

 

 

 

 

Tema: Everyday English: 

Calling the emergency 

services. 

 Vaizdo pamoka  

Office365 TEAMS. 

 

 

Tema: introducing new 

vocabulary. 

Learning and singing the  

song: „It‘s a square“. 

Vaizdo pamoka ZOOM. 

Tema: Across cultures: 

Miniature World. 

Across the curriculum: The 

time machine. Introducing 

the vocabulary related to 

the topic. Reading and text 

comprehension. 

Vaizdo pamoka Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.  ir Office 365 

TEAMS. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Savarankiškas užduočių 

taisymas ir įsivertinimas  

Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas. 

3. 

 

 

 

              8b klasė 

Tema: Skills. New 

vocabulary related to the 

topic. 

Reading: Man's best 

friend. Text 

comprehension 

activities. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3a klasė 

Tema: Writing of an 

email to a friend. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 

4a klasė 

Tema: Test. Revising unit 

13. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

. 

3b klasė 

Tema: Introducing new 

vocabulary. Grammar: 

plural of nouns. 

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 3b klasė 4b klasė 

Tema: Revising grammar.  

3b klasė  
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 Tema: Everyday 

English: Asking for and 

giving information 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Tema. Writing of an 

email to a friend. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

Vaizdo pamoka ZOOM 

. 

Tema: Introducing new 

vocabulary. Grammar: 

plural of nouns.. 

Vaizdo pamoka ZOOM 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

Vertinimas pagal 

mokytojos pateiktą 

lentelę. 

Savarankiškas užduočių 

taisymas  

Kaupiamasis vertinimas  

5. 

 

 

5a/b klasės 

Tema: Everyday 

English: buying clothes 

and accessories. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 7a klasė 

Tema: Everyday English: 

giving instructions. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

  

4b klasė 

Tema: Test Nr. 13. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

. 

 

7a klasė 

Tema: Across cultures: 

Body Language. Presenting 

the vocabulary related to 

the topic. 

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: Across cultures: 

Miniature Worlds. 

Across the curriculum: 

The time machine. 

Introducing the 

vocabulary related to the 

topic. Reading and text 

comprehension. 

 8b klasė 

Tema: Culture corner: 

Voluntourism. Across the 

Curriculum: UNESCO. 

Studying the vocabulary 

related to the topic. 

Reading for specific 

information. 

5a klasės valandėlė 

Tema:  

Užsiėmimas vyks 

asinchroniniu būdu 
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Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

 Kaupiamasis vertinimas  Kaupiamasis vertinimas  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 – 8 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 

Tema – Sangrąžiniai ir 

beasmeniai 

veiksmažodžiai. 

Psl. vadovėlyje 98-101; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

Tema – Žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Pratybos. 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu 

EDUKA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje; 

vadovėlis +sąsiuvinis. 

6a klasė 

Tema – Testas 

(Veiksmažodžio 

apibendrinimas) 

Testavimas vyks Office 

365 aplinkoje. 

 

5a klasė 

Tema – 

Vilė Vėl. „Kaip mes 

išgarsėjome“. 

Psl. vadovėlyje 96. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

5a klasė 

Tema – 

Vilė Vėl. „Kaip mes 

išgarsėjome“. 

Grožinio teksto 

suvokimo analizė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 
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Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

2.  7a klasė 

Tema - Testas 

(Išplėstinis dalyvinis 

pažyminys, jo 

skyryba). 

Testavimas  vyks 

Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

6b klasė 

Tema – Testas 

(Veiksmažodžio 

apibendrinimas) 

Testavimas vyks Office 

365 aplinkoje. 

 

7a klasė 

Tema – Pusdalyvis ir 

padalyvis. Žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EDUKA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 

7a klasė 

Tema – Testas 

(Veiksmažodžių 

neasmenuojamų formų 

apibendrinimas). 

Testavimas  vyks 

Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

6a klasė 

Tema – Šatrijos 

Raganos gyvenimas ir 

kūryba. 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Testo užduočių 

aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

3.  7a klasė 

Tema – Pusdalyvis. 

Gramatiniai požymiai 

ir daryba. 

Psl. vadovėlyje 40-41; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip išgyventi 

sudėtingas situacijas? 

Psl. vadovėlyje 83-85; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Dalyvinės, 

pusdalyvinės ir 

padalyvinės 

aplinkybės. 

Psl. vadovėlyje 48-49; 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Padalyvio 

gramatiniai požymiai. 

Psl. vadovėlyje 44-45; 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus  teikiama 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 
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TAMO 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

 

 

 

 

4.   - 5a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – „Kai tikras  

draugas šalia“ 

Psl. vadovėlyje 86-89; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema – 

Vilė Vėl. „Goda“. 

Psl. vadovėlyje 90-95. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

 

- 7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kodėl kelionės  

turi magiškų galių? 

Psl. vadovėlyje 70-73. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu; 

Vadovėlis + sąsiuvinis. 

 Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis  bus teikiama 

TAMO 

 Užduočių aptarimas, 

naujos temos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas, 

konsultavimas, 

kaupiamasis vertinimas  

vyks  vaizdo pamokoje. 

 Užduočių aptarimas, 

naujos temos 

aiškinimas, 

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

5.  6b klasė 

Tema – Žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Pratybos. 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Padalyvio 

gramatiniai požymiai. 

Psl. vadovėlyje 44-45; 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

. 

6b klasė 

Tema – Šatrijos 

Raganos gyvenimas ir 

kūryba. 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė 

Tema – Šatrijos 

Ragana. 

„Irkos tragedija“. 

Psl. vadovėlyje 

92-95; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema – Knygų iššūkis. 

Pokalbis apie Spaudos 

ir knygos atgavimo 

laikmetį. 

„Knyga. Aš. Šeima“ 
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Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Akcijos aptarimas ir 

vertinimas vyks vaizdo 

pamokoje. 

6.  7a klasė 

Tema - Testas 

(Išplėstinis dalyvinis 

pažyminys, jo 

skyryba). 

Testavimas  vyks 

Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

7a klasė 

Tema – Pusdalyvis ir 

padalyvis. Žinių 

įtvirtinimo pamoka. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

EDUKA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

Tema – „Gerųjų darbų 

kryptimi... Dalijimasis 

gerąja patirtimi“. 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Kaip išgyventi 

sudėtingas situacijas? 

Psl. vadovėlyje 83-85; 

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 

 

Testo užduočių 

aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

 Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2b 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Lietuvių kalba 

Tema: „Ko išmokau?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.  

Matematika 

Tema:  „Sprendžiame 

dviejų žingsnelių 

uždavinius taikydami 

schemas“.  Vadovėlis 

46-47  pusl. ir pratybos 

21 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

 

Matematika 

Tema: Kaip spręsti 

dviejų žingsnelių 

uždavinį?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

 Lietuvių kalba 

Tema: „Kokie žodžiai 

reiškia daikto 

pavadinimą, kurie – 

požymį, o kurie - 

veiksmą?“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Ema ir Eduka.lt 

skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje, 

(diferencijuotos 

užduotys). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el.paštu, 

PADLET.  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, elpaštu, 

EMA pratybos.lt, 

Eduka klas, PADLET. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis. 

Atliktas darbas 

atsiunčiamas į el. paštą, 

įvertinimas TAMO. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA, EDUKA.LT 

Kaupiamasis 

vertinimas TAMO. 
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2. Lietuvių kalba 

Tema „Ko išmokau?“ 

Mokymas(is) vyks  

asinchroniniu būdu 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

(diferencijuotos 

užduotys). 

 STE(A)M 

laboratorija 

Tema:  

„Konstravimas֧“. 

Matematika 

Tema: „Sprendžiame 

dviejų žingsnių 

uždavinius“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

  

Matematika 

Tema: „Aš jau moku!“ 

Mokymas(is) vyks  

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT  

mokymosi aplinkoje, 

PADLET. 

 Į  TAMO.LT ir 

PADLET vaikams bus 

pateikta vaizdo 

medžiaga  

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, , 

Eduka klasė, PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.Lt, el. paštu, 

PADLET. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

 Nufotografuoti atliktą 

eksperimentą ir atsiųsti 

į el. paštą. 

   Vertinimas TAMO. 

 Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona) 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos 

užduotys įsivertinamos 

šviesoforo spalvomis 

(geltona, žalia, 

raudona). 

3. Pasaulio pažinimas 

Tema: „Ką žemėlapyje 

žymi skrituliukai?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu. 

Zoom vaizdo pamoka. 

Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje.  

   Dailė ir technologijos 

Tema:  

„Konstravimas“    

Pridedamas failas su 

užduočių lapu  ir 

nuoroda internete 

Savarankiškas darbas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

   Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

   Užduoties nuotraukas  

talpinamos PADLET 
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 EDUKA .LT 

mokymosi aplinkoje. 

platformoje, kuriama 

darbų paroda. 

Vertinimas TAMO. 

4.  

 

Matematika 

Tema: „Kaip spręsti  

dviejų žingsnelių 

uždavinį?“  

Eduka klasė 

skaitmeninė mokymosi 

aplinka.  

Lietuvių kalba 

Tema: „Testas“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu.  

Lietuvių kalba 

Tema: „Ko išmokau  

antroje klasėje?“ 

Vadovėlis 60-61 pusl. 

pratybų sąsiuvinis 39-

40 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema: „Kokie žodžiai  

reiškia daikto 

pavadinimą, kurie – 

požymį, o kurie - 

veiksmą?“ Vadovėlis 

84-85 pusl. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje. 

Fizinis ugdymas 

Tema „Kuriu, kliūčių  

ruožą“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,, mokymosi 

aplinkoje, el paštu 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT., 

EDUKA.LT, 

skaitmeninė erdvė, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt,  el.paštu , 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas Zoom 

vaizdo pamokoje. 

Asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 

skaitmeninėje erdvėje. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Pasakojimą apie 

skruzdelytę atsiųsti 

mokytojai į el paštą. 

Vertinimas TAMO. 

 Įvertinimas TAMO ir 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema 

(geltona, žalia, 

raudona). 

Filmuotą arba 

fotografuotą kliūčių 

ruožą atsiųsti į el paštą. 

Vertinimas TAMO. 

5.  Fizinis ugdymas 

Tema: „Kuriu kliūčių 

ruožą“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu.  

Lietuvių kalba 

Tema: „Ko mokausi 

apie kalbą?“ 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Zoom platformoje 

Pasaulio pažinimas 

Tema: „Kada diena 

virsta naktimi?“ 

Mokymas(is) vyks 

Eduka.lt mokymosi 

aplinkoje. Mokiniai 

Konsultacinė pamoka 

Vyks vaizdo pamoka 
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atliks nurodytas 

užduotis sąsiuvinyje. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

EMA pratybos. lt, 

EDUKA klasė, 

PADLET.. 

ZOOM platforma 

 Kliūčių ruožo 

nuotraukos arba vaizdo 

atsiuntimas į el. paštą. 

Pasakojimą apie 

skruzdėlytę atsiųsti 

mokytojai į el paštą. 

Vertinimas TAMO. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

6. Dailė ir technologijos 

Tema:  „Pavasario 

spalvos“. 

Elektroninė pamoka. 

 Būrelis „Smalsučiai“ 

Tema: „ EMA 

matematikos 

užduotys“. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 Klasės vadovo 

programa 

Tema: „Mano 

laisvalaikis“ 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.lt, el. paštu, 

PADLET. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA elektroninėje 

aplinkoje. 

  

Užduoties nuotraukas  

atsiųsti per TAMO.LT 

dienyną, el. paštą. 

Vertinimas TAMO. 

 Užduočių taisymas ir 

vertinimas 

SAFARYJE. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: DAIVA JAKUČIONIENĖ 
Dalykas: istorija 

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

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.  5b klasė 

Tema: Lietuvos 

nepriklausomybės 

praradimas 

Vadovėlyje P.136-137, 

pratybų sąsiuvinyje P.14-1, 

3, 4, 5 

Teams vaizdo pamoka  

 

 

8a klasė 

Tema: Lietuva po Vytauto 

Didžiojo mirties. Ponų 

valdžioje. 

Vadovėlyje P.196-198, 

pratybų sąsiuvinyje  

 P.28- 2  ir 4 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

7a klasė II gr. 

Tema: Romos mokslas ir 

teisė .Senovės romėnų 

visuomenės atspindžiai. 

 Romėnų  pramogos. 

Užduotys vadovėlyje 

P.178-183 

Teams  vaizdo pamoka 

7a klasė I gr. 

Tema: Romos mokslas ir 

teisė. Senovės romėnų 

visuomenės atspindžiai. 

 Romėnų  pramogos. 

Užduotys vadovėlyje 

 P.178-183 

Teams  vaizdo pamoka 

  Užduotys vadovėlyje 

P.136-137 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.12-1, 3, 4, 5 

Vaizdo informacija 

nuoroda  

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

idomioji-lietuvos-istorija-

Užduotys  vadovėlyje   

P. 196-198 ir  pratybų 

sąsiuvinyje 

 P.28-  2 ir  4  užd.  

Vaizdo informacijai ,,Lietuva 

paskutiniųjų  Gediminaičių 

laikais 1430-1572 m.“  

nuoroda  

Užduotys vadovėlyje 

P. 178-183 

Vaizdo informacijai 

,,Senovės romėnų  

gyvenimas ir buitis“ 

nuoroda 

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

Užduotys vadovėlyje 

P. 178-183  

Vaizdo informacijai 

,,Senovės romėnų gyvenimas 

ir buitis“  

nuoroda 

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

https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s


↑ atgal į sąrašą ↑ 

valstybe/1241-pirmoji-
lietuvos-okupacija-1940-

1941 

https://istorijatau.lt/rubrikos/
vaizdo-irasai/223-idomioji-

lietuvos-istorija-
valstybe/1252-lietuva-

paskutiniuju-gediminaiciu-
laikais-1430-1572 

arba 

 ,,Sąmokslas prieš Žygimantą 

Kęstutaitį“ 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUs
lu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3z

lFU_DR3&index=11&t=6s 

OI&list=PLUslu29cv8x0YI_S
HJmJuKEaCImS-

ra1i&index=11&t=287s 

 

 

OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SH
JmJuKEaCImS-

ra1i&index=11&t=287s 

 

 

 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: Lietuva nacių 

okupacijos metais 

Vadovėlyje P.138-139, 

pratybų sąsiuvinyje P.15- 1 

ir 2 užd.  

Teams vaizdo pamoka  

6a klasė 

Tema: Atsiskaitomasis darbas 

,,Pasaulinių karų laikotarpis 

5a klasė 

Tema: Holokaustas. 

Vadovėlyje P.140-141 

pratybų sąsiuvinyje P.16-1, 

2,4, 5 užduotys  

Teams vaizdo pamoka  

 

 Vadovėlyje P.138-139, 

pratybų sąsiuvinyje P.15-1 

ir 2 užd.  
Vaizdo informacijai 

,,Kruvinas proto užtemimas 

1941 m. birželį“  
YouTube nuoroda 

https://www.youtube.com
/watch?v=7UusP7I2Bfg&lis
t=PLUslu29cv8x3v1MHjlxe
Wn6RcqyiVXzlF&index=48 

EMA užduotys Užduotys vadovėlyje 

P. 140-141  ir pratybų 

sąsiuvinyje P.16- 1, 2, 4, 5 

užd. 

Vaizdo informacijai 

YouTube nuoroda  

,,Lietuva nacių okupacijos 

metais 1941-1944 m. 
https://www.youtube.com
/watch?v=AhZgBcHX9rI&lis

 

https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1241-pirmoji-lietuvos-okupacija-1940-1941
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://www.youtube.com/watch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI&list=PLUslu29cv8x0YI_SHJmJuKEaCImS-ra1i&index=11&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=7UusP7I2Bfg&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=7UusP7I2Bfg&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=7UusP7I2Bfg&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=7UusP7I2Bfg&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=47


↑ atgal į sąrašą ↑ 

t=PLUslu29cv8x3v1MHjlxe
Wn6RcqyiVXzlF&index=47 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje 

EMA užduočių  sprendimo 

vertinimas pažymiu 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje.  

 

3.  7a klasė II gr. 

Tema: Romos respublika ir 

jos ypatumai 

Vadovėlyje P.176-177 

Teams vaizdo pamoka  

8b klasė 

Tema: Lietuva po Vytauto 

Didžiojo mirties. Ponų 

valdžioje 

Vadovėlyje P.196-198, 

pratybų sąsiuvinyje  

 P.28- 2 ir 4 užd. 

Teams vaizdo pamoka 

6a  klasė 

Tema: Europos 

susipriešinimas po Antrojo 

pasaulinio karo 

Vadovėlyje P.154-157, 

pratybų sąsiuvinyje  

P.16-1,2,4  užd.  

Teams vaizdo pamoka 

5b klasė  

Tema: Lietuvoje nacių 

okupacijos metais. 

Holokaustas. 

Vadovėlyje P.138-141, 

pratybų sąsiuvinyje P.15- 1 

ir 2 užd. ir  

P.16-1, 2, 4, 5 užd.  

Teams vaizdo pamoka  

 Užduotys vadovėlyje 

P.176-177 

Užduotys  vadovėlyje   

P. 196-198 ir  pratybų 

sąsiuvinyje 

 P.28-  2 ir  4  užd.  

ir II dalis  

Vaizdo informacijai ,,Lietuva 

paskutiniųjų Gediminaičių 

laikais 1430-1572 m.“  

nuoroda  

https://istorijatau.lt/rubrikos/
vaizdo-irasai/223-idomioji-

lietuvos-istorija-
valstybe/1252-lietuva-

paskutiniuju-gediminaiciu-
laikais-1430-1572 

arba 

 ,,Sąmokslas prieš Žygimantą 

Kęstutaitį“ 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUs

Užduotys vadovėlyje 

P.154-157 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.65-1, 2, 4 užd 

Užduotys vadovėlyje P.138-

141 ir pratybų sąsiuvinyje  

P. 15-1 ir 2 ir P. 16- 1, 2, 4, 

5 užd.  

Vaizdo informacijai 

,,Kruvinas proto užtemimas 

1941 m. birželį“  
YouTube nuoroda 

https://www.youtube.com/
watch?v=7UusP7I2Bfg&list=
PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn

6RcqyiVXzlF&index=48 
arba  

,,Lietuva nacių okupacijos 

metais 1941-1944 m.“ 

https://www.youtube.com/
watch?v=AhZgBcHX9rI&list=
PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn

6RcqyiVXzlF&index=47 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=47
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://istorijatau.lt/rubrikos/vaizdo-irasai/223-idomioji-lietuvos-istorija-valstybe/1252-lietuva-paskutiniuju-gediminaiciu-laikais-1430-1572
https://www.youtube.com/watch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=7UusP7I2Bfg&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=7UusP7I2Bfg&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=7UusP7I2Bfg&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=7UusP7I2Bfg&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI&list=PLUslu29cv8x3v1MHjlxeWn6RcqyiVXzlF&index=47


↑ atgal į sąrašą ↑ 

lu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3z
lFU_DR3&index=11&t=6s 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Pokalbis Teams 

 pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

 

4. 

 

 

 

 7a klasė I gr. 

Tema: Gamtinės sąlygos 

Apeninų pusiasalyje. 

Romos pradžia. 

Karalių epocha. 

Romos respublika ir jos 

ypatumai. 

Teams vaizdo pamoka  

 6b  klasė 

Tema: Europos 

susipriešinimas po Antrojo 

pasaulinio karo 

Vadovėlyje P.154-157, 

pratybų sąsiuvinyje  

P.16-1, 2, 4  užd.  

Teams vaizdo pamoka 

8a klasė  

Tema: LDK visuomenė. 

Vadovėlyje P.199-201, 

pratybų sąsiuvinyje  

P.29  2  ir 3 užd.  

 Užduotys vadovėlyje 

P.172-177 

 Užduotys vadovėlyje 

P.154-157 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.65-1, 2, 4 užd 

Užduotys vadovėlyje 

P. 199-201 ir pratybų 

sąsiuvinyje P. 29- 2 ir 3 užd. 

Vaizdo informacijai ,,Vaikų 

auklėjimas XVI – XVII a.“ 

YouTube nuoroda 

https://www.youtube.com/
watch?v=mZe11UCFaOE&lis
t=PLUslu29cv8x1O5CmHqM
OcpMq3zlFU_DR3&index=4

4&t=25s 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

5.  6 b klasė 

Tema: Atsiskaitomasis 

darbas ,,Pasaulinių karų 

laikotarpis” 

  8b klasė  

Tema: LDK visuomenė. 

Vadovėlyje P.199-201, 

pratybų sąsiuvinyje 

 P.29  2  ir 3 užd 

 EMA užduotys   Užduotys vadovėlyje 

https://www.youtube.com/watch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=pE3a7LaBvXk&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=11&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s


↑ atgal į sąrašą ↑ 

 P. 199-201 ir pratybų 

sąsiuvinyje P. 29- 2 ir 3 užd. 

Vaizdo informacijai ,,Vaikų 

auklėjimas XVI – XVII a.“ 

YouTube nuoroda 

https://www.youtube.com/
watch?v=mZe11UCFaOE&lis
t=PLUslu29cv8x1O5CmHqM
OcpMq3zlFU_DR3&index=4

4&t=25s 

 EMA užduočių  sprendimo 

vertinimas pažymiu 

  Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

6.     5b  klasė 

  Klasės valandėlė  

Teams vaizdo pamoka 

    Pokalbis Teams vaizdo 

pamokoje  

      

7.    Neformalusis švietimas 

„Gimtojo krašto pažinimo“ 

būrelio veikla 

Teams vaizdo pamoka  

 

   Teams  vaizdo pamokos 

metu  

 

   
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=mZe11UCFaOE&list=PLUslu29cv8x1O5CmHqMOcpMq3zlFU_DR3&index=44&t=25s


↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 
Klasė: vokiečių kalba 

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

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.       

     

     

2.     7 a klasė 

Tema : Was isst du 

gern? 

Beste freunde online  

Lektion 9 
Užduotys pateikiamos 

Tamo ,   

Konsultacija per 

Microsoft Office 365 

    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

beste freunde 1.1 

online Lektion 9 

Pratimai 6 ir 7 

     Beste freunde online 
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Išmokti tari 

Vertinimas vyks kartą 

per sav., ištaisius 

atsiųstus namų darbus   

3.     7 a klasė 

Beste freunde online 

1.1  Lektion 9 
Užduotys pateikiamos  

Tamo, konsultacija-  

per Microsoft Office 

365 

    Beste freunde online 

Pratimai 4, 5 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

    Beste freunde 1.1 

online pratimas 4 

Darbus mokiniai atsiųs 

el.paštu,arba TAMO 

vertinimas vyks kartą 

per sav. 

4.      

     

     

5.     6 ab klasės 

Lektion 6 užduotys  

pateikiamos per  Tamo,  

konsultacija -Microsoft 

Office 365 

    Pratybos  

Veiksm. „konnen“ 

1Ub. 15. Psl.52 
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Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei elektroniniu paštu 

laiške tėvams 

    A.B.Ub.16, psl.52  

išversti 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu,  vertinimas 

vyks kartą per sav. 

6.     6 ab klasės 

Lektion 6 

Pratybos Kiek valandų? 

Užduotys pateikiamos 

per Tamo, Microsoft 

Office 365 

    Pratybos p. 52,  

pratimas 14, 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas  

bei el. paštu laiške 

tėvams 

    Parašyti laiką. 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 6, 8 d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.     8b klasė 

Bendra tema: Namų ruoša. 

Skaitydami tekstą, mokysimės 

rasti reikiamą informaciją. 

    Atlikti užduotį (Vadovėlis, Урок 

6 Домашние дела, pr.1) 

https://klase.eduka.lt/. 

    Kaupiamasis balas. Atlikti 

užduotį (Vadovėlis, Урок 8. 

Помоги, мне, пожалуйста, pr.2) 

https://klase.eduka.lt/, 

nufotografuoti  ir  atsiųsti į 

https://www.tamo.lt/. 

2.     7a klasė 

Bendra tema: Mano pomėgiai. 

Pakartosime naujus žodžius tema 

„Свободное время“. 

Vaizdo pamoka 10.00 val. 

Office365  platformoje.  

    Išmoktų naujų žodžių 

patikrinimas 

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

    Kaupiamasis balas. Automatinis 

užduočių taisymas ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
https://klase.eduka.lt/
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https://klase.eduka.lt/skaitmeninėj

e erdvėje. 

3. 

 

  8a klasė 

Bendra tema: Šeimoje. Mokysimės 

taisyklingai vartoti žodžius  похож, похожа, 

похожи. 

Vaizdo pamoka 11.00 val. Office 365  

platformoje.  

 7a klasė 

Bendra tema: Mano pomėgiai. 

Mokysimės įvardyti pomėgius, 

pasikalbėti apie juos, išsiaiškinti, 

kas kuo domisi. 

  1. Atlikti mokytojos paruoštą užduotį. 

2. Remdamiesi  PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinti, kaip taisyklingai 

vartoti žodžius  похож, похожа, похожи. 

 

 1. Atlikti užduotį 

https://learningapps.org/view9404

70 

2. Atlikti užduotį (Vadovėlis, 

Урок 6. Помоги, мне, 

пожалуйста, pr.1) 

https://klase.eduka.lt/. 

  Kaupiamasis balas. Atlikti užduotį (pratybų 

sąsiuvinis, psl. 43-44, pr. 3), nufotografuoti  

ir  atsiųsti į https://www.tamo.lt/. 

 

 Kaupiamasis balas. Išmokti 

skaityti tekstą 

(https://klase.eduka.lt/), įrašyti 

skaitymą ir atsiųsti į 

https://www.tamo.lt/. 

4.   8a klasė 

Bendra tema: Namų ruoša. 

Skaitydami tekstą, mokysimės rasti reikiamą 

informaciją. 

  

 

  Atlikti užduotį (Vadovėlis, Урок 6 

Домашние дела, pr.1) https://klase.eduka.lt/. 

  

 

  Kaupiamasis balas. Atlikti užduotį 

(Vadovėlis, Урок 8. Помоги, мне, 

пожалуйста, pr.2) https://klase.eduka.lt/, 

nufotografuoti  ir  atsiųsti į 

https://www.tamo.lt/. 

  

 

5.   8b klasė 

Bendra tema: Šeimoje. Mokysimės 

taisyklingai vartoti žodžius  похож, похожа, 

похожи. 

 6b klasė 

Bendra tema: Skaičiai nuo 1 iki 

29. Mokysimės skaičius nuo 1 iki 

29. Vaizdo pamoka 12.30 val. 

https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
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Vaizdo pamoka 12.30 val. Office 365  

platformoje.  

(turėti vadovėlį ir pratybas)  

Office365  platformoje.  

  1. Atlikti mokytojos paruoštą užduotį. 

2. Remdamiesi  PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinti, kaip  taisyklingai 

vartoti žodžius  похож, похожа, похожи. 

 Išmoktų naujų žodžių 

patikrinimas 

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

  Kaupiamasis balas. Atlikti užduotį (pratybų 

sąsiuvinis, psl. 43-44, pr. 3), nufotografuoti  

ir  atsiųsti į https://www.tamo.lt/. 

 

 Kaupiamasis balas. Automatinis 

užduočių taisymas ir vertinimas 

https://klase.eduka.lt/ 

skaitmeninėje erdvėje. 

6.   6a klasė 

Bendra tema: Skaičiai nuo 1 iki 

29.  Mokysimės skaičius nuo 1 iki 29. 

Vaizdo pamoka 14.00 val. (turėti vadovėlį ir 

pratybas)  Office365  platformoje.  

 6b klasė 

Bendra tema: Kiek tau metų? 

Mokysimės paklausti ir atsakyti, 

kiek tau, man, jai, jam metų 

 

  Išmoktų naujų žodžių patikrinimas 

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

 

 1. Remdamiesi  PowerPoint 

pateikta medžiaga išsiaiškinsime, 

kaip paklausti ir atsakyti, kiek 

tau, man, jai, jam metų. 

2. Atlikti 4, 5 užduotis. 

(vadovėlis, psl. 38). 

3. Atlikti 6 užduotį pratybose,  

psl.38 (pagalba - vadovėlis, psl. 

37 - pr.2). 

  Kaupiamasis balas. Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas https://klase.eduka.lt/ 

skaitmeninėje erdvėje. 

 Atlikti  mokytojos paruoštą 

užduotį 

https://learningapps.org/view5779

187, nufotografuoti  ir atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

7.   6a klasė 

Bendra tema: Kiek tau metų? Mokysimės 

paklausti ir atsakyti, kiek tau, man, jai, jam 

metų 

  

https://klase.eduka.lt/
https://www.tamo.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
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  1. Remdamiesi  PowerPoint pateikta 

medžiaga išsiaiškinsime, kaip  paklausti ir 

atsakyti, kiek tau, man, jai, jam metų. 

2. Atlikti 4, 5 užduotis. (vadovėlis, psl. 38). 

3. Atlikti 6 užduotį pratybose,  psl.38 

(pagalba - vadovėlis, psl. 37 - pr.2). 

  

  Atlikti  mokytojos paruoštą užduotį 

https://learningapps.org/view5779187, 

nufotografuoti  ir atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

  

 

 

  

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

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Danguolė Keturakienė 
Klasė: 3b 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
1.  Matematika 

Tema: Kas yra perimetras ir kaip jį apskaičiuoti? 

Vaizdo pamoka- per Zoom programą. 

Darbas vadovėlyje. 

Lietuvių kalba  

Tema: Kodėl kūrinyje svarbus veikėjo aprašymas?  

Vadovėlis 60-61 psl. skaitomas tekstas 

Pratybose 34 psl. – 1,2 užduotis. 

Tamo dienynas: Vadovėlis 40-41 psl., darbas 

sąsiuvinyje- 1,2,3,4,5. 

Pratybose 30-31 psl. – 3,4 užduotis. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlis 60-61 psl. rasti atsakymus į klausimus po tekstu. 

Pratybose 34 psl. – 1,2 užduotis. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. 

Namų darbas: Eduka klasė- pateikta užduotis - Kas yra 

perimetras ir kaip jį apskaičiuoti? 

Namų darbas: pratybose 34 psl. – 1,2 užduotis. 

Įsivertinimas šviesoforo spalvomis 

2. Muzika Ste(a)m 

Tema: Pažink grūdines kultūras. 

Eduka klasė užduotis- pasaulio pažinimas- Grūdinės kultūros- 7 

užduotys. 

 Pateiktyje pasiskaityti apie vaistinius augalus. 
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Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos 7 užduotys- Grūdinės kultūros)  
Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kada būdvardžių galūnėse rašomos nosines 

raides? 

Vaizdo pamoka – Zoom programėle. 
Vadovėlis 58 psl.. 

Lietuvių kalba  

Tema: Kodėl svarbu paaiškinti žodžių rašybą? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu  

Vadovėlio 62-63 psl. 

Tamo dienyne: Vadovėlis 58 psl. 

pratybose psl. 32- 1, 2 užduotis. 

Tamo dienyne: vadovėlio psl. 63 – į sąsiuvinį atlik 1, 2, 3 pelėdžiuko 

užduotis.  

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

Namų darbas: asinchroniniu būdu - Eduka klasė -  

Daiktavardis- viso 36 užduotys atlikti kiekvieną lietuvių 

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

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

Namų darbas: asinchroniniu būdu - Eduka klasė- sumanūs-  

Daiktavardis- viso 36 užduotys atlikti kiekvieną lietuvių kalbos 

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

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kada būdvardžių galūnėse rašome  nosines 

raides? Kartojimas. 

Savarankiškas darbas. Vadovėlio 59 psl. užduotis: rasti 

ir į sąsiuvinį parašyti būdvardžius, šalia parašyti į kokį 

klausimą jie atsako.  

Anglų kalba  

Tamo dienynas,  

Darbas vadovėlio 59 psl. 

 

Eduka klasė – Kada būdvardžių galūnėse rašome 

nosiness raides. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

 

5.   Pasaulio pažinimas 

Tema: Kodėl žemė vadinama žydrąja planeta?  

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Vadovėlio 38-39 psl. 

Matematika 

Tema: Kaip apskaičiuoti geometrinės figūros perimetrą, kai visos jos 

kraštinės yra vienodo ilgio?. 

Vaizdo pamoka – Zoom programėlę. 

Vadovėlio 42-43 psl.- 1,2,3,5 užduotis. 

Pratybose 32-33- 1,3 užduotis. 

Tamo dienynas: Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, 
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Vadovėlio 38-39 psl. 

Darbas pratybose 30-31-1,2,3,4, 5 užduotys. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Fizinis ugdymas  
Vaizdo pamoka. Olimpinė savaitė. 

Ąžuolo mankšta. Nuoroda Youtube 

platformoje. 

Matematika 

Tema: Kaip apskaičiuoti stačiakampio 

perimetrą?. 

Vaizdo pamoka – Zoom programėlę. 

Vadovėlis III d. 44-45 psl.  sprendžiamos 

užduotys. 

Pratybose 34-35 psl. – 1,2,4 užduotys 

Matematika 

Tema: Kaip apskaičiuoti stačiakampio 

kraštinės ilgį? 

Vadovėlis III d. 46-47 psl., darbas 

sąsiuvinyje. 

Pratybose 36-37 psl. – 1, 2 užduotis. 

Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 

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

8Apz3YeE&t=51s 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje. 44-45 psl. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, 

Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

Pratybų 34-35 psl. 1,2,4 užduotys. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. 

Užduočių patikrinimas kitoje pamokoje – 

Zoom programėlę. 

. Etika 

Tema: Vaistai nuo tinginio ligos. 

Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kaip kuriant veikėjo aprašymą pasitelkti 

būdvardžius ir palyginimus? 

Vadovėlis 66-67 psl. 

Darbas pratybose 39 psl. 

Muzika 

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 52-53  1 ir 2 užduotys. 
Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,  

Pratybose 39 psl.- 1,2. 

 

 Nufotografuoti  2 užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 
Nufotografuoti  pratybų 39 psl- užduotį.  ir 

atsiųsti  Tamo dienyną. 
 

3. Lietuvių kalba 

Tema: Vienaskaitos ir daugiskaitos 

daiktavardžių ir būdvardžių rašyba 

(diktantas) 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Anglų kalba 

 

Fizinis ugdymas 

Pamokos tema: Olimpinis mėnuo. Ąžuolo 

mankšta  Vaizdo pamoka Nuoroda 

Youtube platformoje. 

https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE&t=51s
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https://www.youtube.com/watch?v=DDw

K3-kkFOM 

Tamo dienynas: 

Darbas sąsiuviniuose- diktanto 

rašymas (vienaskaitos ir daugiskaitos 

būdvardžių ir daiktavardžių 

kartojimas). 

 
Visa informacija bus teikiama TAMO Lt 

Vaizdo pamokos metu - patikrinimas ir 

įsivertinimas pagal pateiktus vertinimo 

kriterijus. 

 
Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Ką vadiname palyginimu? Kada 

jį vartojame? 

Vadovėlio psl. 64-65.  

Pratybų psl. 38 – 1 užduotis 

Šokis 

 

Dailė-technologijos 

Lankstiniai. Pokemonas- knygos 

žymeklis. 

Nuoroda į youtube  

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

0-aUJAU 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Atkreipti dėmesį į 

vadovėlio 64 psl.  pavaizduotą 

taisyklę. 

Pratybų psl.38 – 1 užduotis 

 Tamo dienynas: 

Priemonės- spalvotas popierius, žirklės, 

klijai, flomasteriai. 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis. 

 Pasidžiaukite savo darbeliu kartu su 

tėvais. Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis 

5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas yra magnetas? 

Vaizdo pamoka- Zoom programėlę. 

Pateiktis „Magnetas”. 

Vadovėlis 40-41 psl. teorijos 

skaitymas  

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

. 

Dailė-technologijos 

Lankstiniai. Pokemonas- knygos 

žymeklis. 

 Nuoroda į youtube  

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

0-aUJAU 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

Vadovėlis 40-41 psl.   

Konsultacija vyksta telefonu, per Tamo dienyną  Tamo dienynas: 

Priemonės- spalvotas popierius, žirklės, 

klijai, flomasteriai. 

https://www.youtube.com/watch?v=DDwK3-kkFOM
https://www.youtube.com/watch?v=DDwK3-kkFOM
https://www.youtube.com/watch?v=_zgR0-aUJAU
https://www.youtube.com/watch?v=_zgR0-aUJAU
https://www.youtube.com/watch?v=_zgR0-aUJAU
https://www.youtube.com/watch?v=_zgR0-aUJAU
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Pratybose 32- 33 psl. - 1,2, 3, 4, 5, 6 

užduotys 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo 

spalvomis pagal sudarytus vertinimo 

kriterijus 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, 

Messenger grupę, telefonu. 

 

Pagamintasas darbas siunčiamas per 

Tamo dienyną. 

6.   Klasės vadovo programa  
„Su kokiomis problemomis susidūriau šią 

savaitę“. 

Aptarimas- diskusija.  

(atsakymas į klausimus) telefonu, Zoom 

programėle. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. - gegužės 8 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 

 Britų salos. 

Vadovėlis 74-75 psl. 

Filmo peržiūra 

apie vieną iš 

V. Europos  gamtinių 

sričių 

5 teiginiai 

vaizdo pamoka 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

Kūrybinis projektas  

,, Pavasario spalvos‘‘ 

I darbo etapas 

 

8b klasė - Geografija 

Tema: Prancūzijos 

gamta 

Filmo peržiūra apie 

Prancūzijos gamtą 

10 svarbiausių faktų 

apie 

Prancūzijos gamtą 

 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Š. Amerikos ir 

P. Amerikos apžvalga 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

128-129 psl. arba 

Vadovėlis 194-195 psl. 

ir pratybos 28 psl. 

vaizdo pamoka 

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Tema:  

Savarankiškas darbas 

Skyrius ,,Pietų žemės“ 

Klausimai. Sąvokos 

 

TAMO dienynas  

Office 365  

 

TAMO dienynas, 

 

. TAMO dienynas 

 

Office 365  

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas 

I darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas 

Savarankiškas darbas 

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

Technologijos 

6b klasė – Geografija  8a klasė – 

Technologijos 

8a klasė – Geografija 
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Tema: Klimatas ir 

žmogus 

 EDUKA 74-75 psl. ir 

užduotys EDUKA  

Tema: Individualus   

Kūrybinis projektas  

,,Pavasario spalvos“ 

I darbo etapas 

vaizdo pamoka 

Tema: Šiluma ir šviesa 

Žemėje 

EDUKA 64-65psl. ir 

užduotys EDUKA  

Vadovėlis 182-183 psl. 

Vaizdo pamoka. 

 

Tema: Individualus   

Kūrybinis projektas 

 ,,Pavasario spalvos“ 

I darbo etapas 

 

Tema: Prancūzijos 

gamta 

Filmo peržiūra 

10 svarbiausių faktų 

apie 

Prancūzijos gamtą 

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas,  

Office 365  

 

Office 365  

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema:  

Savarankiškas darbas 

Skyrius ,, Pietų žemės‘‘ 

Klausimai. Sąvokos 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“ 

Darbo užbaigimas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“ 

Darbo užbaigimas 

8b klasė - Geografija 

Tema: Olandija 

Filmo peržiūra 

10 įdomiausių faktų 

apie Olandiją 

vaizdo pamoka 

 TAMO dienynas 

 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

elektroninis paštas 

 TAMO dienynas 

Office 365  

 

 

Vertinamas 

Savarankiškas darbas 

Vertinamas užbaigtas  

darbas 

Vertinamas užbaigtas  

darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

4.  7a klasė II grupė – 

Geografija  

Tema:  Antarktis ir 

Antarktida 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

124-125 psl. arba 

Vadovėlis 186-187 psl. 

ir pratybos 24 psl.  

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“ 

Darbo pristatymas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

„Tau, mama“ 

Darbo pristatymas 

6a klasė - Geografija 

Tema: Šiluma ir šviesa 

Žemėje 

EDUKA 64-65psl. ir  

Atlikti EDUKA 

užduotis  

Vadovėlis 182-183 psl 

      vaizdo pamoka 

 TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas  

  

TAMO dienynas 

EDUKA 
Office 365  
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 Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas užbaigtas  

darbas 

Vertinamas užbaigtas  

darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

5.  6a klasė -  Geografija 

Tema: Klimatas   

Vadovėlis 180-181psl.  

Pratybos 28 psl. 

   

 TAMO dienynas    

 Kaupiamasis 

vertinimas 

   

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasės 

Tema: Šventinis stalas 

„Tau, mama“ 

Stalo dekoravimo  

elementų  užbaigimas ir 

pristatymas 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Šventinis stalas 

„Tau, mama“ 

Stalo dekoravimo  

elementų užbaigimas 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 
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8.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Šventinis stalas 

„Tau, mama“ 

Stalo dekoravimo  

elementų pristatymas  

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kur gyvena 

anakondos? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Atliekame jogos 

pratimus. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

nuorodos. 

Lietuvių kalba 

Tema: Grožiuosi tekstų 

kalba. Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Matematika 

Tema: Statistika.. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje 

 

Matematika 

Tema Kartojimas. 

Riešutėlių derlius. 

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: Laiko skaičiavimas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Lietuvių kalba 

Tema. Grožiuosi tekstų 

kalba. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 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 .Randu tekste 

reikalingą informaciją. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

STE(A)M laboratorija 

Tema: Pasirinkti savo 

nuožiūra eksperimentą, jį 

atlikti. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 Lietuvių kalba 

Tema: Atpažįstu tekste 

jausmus ir mokausi juos 

įvardyti.. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

ZOOM platformoje. 

Kūrinio skaitymas 

vaidmenimis. 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kartoju ir įsimenu. 

Kalbos dalių kartojimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

 

Atliktą darbą nufotografuos, 

nufilmuos ir atsiųs į el. paštą 

arba Tamo mokytojai 

 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: Kuriame kartu.. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

 Matematika 

Tema: Matai ir matavimai. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Dailė ir technologijos 

Tema .Pavasaris. Gamta 

bunda. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Nupiešti piešinį pavasario 

tema. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kartoju ir įsimenu. 

Kalbos dalių kartojimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 
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užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. 

 

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 Sudėtingesni 

daugybos ir dalybos atvejai. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokausi mandagaus 

pokalbio. Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

 

Fizinis ugdymas 

Tema: Atliekame jogos 

pratimus. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniams bus pateiktos 

nuorodos. 

Dailė ir technologijos 

Tema . Pavasaris. Gamta 

bunda. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu. 

Nupiešti piešinį pavasario 

tema. 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kurioje pasaulio 

dalyje yra Lietuva? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu ZOOM 

platformoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

EMA arba Eduka 

skaitmeninėje aplinkoje. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu, Ema 

pratybos.lt, Eduka klasė. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, elpaštul. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu. Atliktą 

darbą nufotografuos, atsiųs 

į el. paštą mokytojai. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt, el. paštu.Tamo.lt. 

el. paštu, Ema pratybos.lt, 

Eduka klasė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema.lt 

Sinchroninis užduočių 

taisymas. Atliktos užduotys 

įsivertinamos šviesoforo 

spalvomis (geltona, žalia, 

raudona). 

Užduočiai atlikti bus skirta 

1savaitė. Parengtas užduotis 

mokiniai atsiųs el paštu. 

Mokytoja apibendrins ir 

įvertins. 

Užduoties nuotraukas 

atsiųsti per TAMO.lt 

dienyną, el.paštu. 

Vertinimas TAMO. 

Užduočiai atlikti skiriama 

savaitė. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt  skaitmeninėje 

erdvėje. 

 

6.  Neformaliojo ugdymo 

būrelis „Gudručiai“ 

  Klasės valandėlė 
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Užduočių atlikimas Ema 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje. 

Tema: „Olweus klasės 

valandėlė“. 

 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 4 – 8 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: Antonimai 

,,Neįprasti gydytojai“ Teksto suvokimas. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Sporto šakų diagrama (teorinė , praktinė užduotis) 

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

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

šakomis jie domėjosi, sportavo ir padarys diagramą. 

Pasitikrinsime Zoom platformoje. Diagramas atsiųs į Tamo. 

2. 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Veiksmažodis. Jo laikai. 

Veiksmažodžių rašybos taisyklių taikymas. 

Lietuvių kalba 

Tema: Antonimai. Veiksmažodžių asmenavimas. 

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

Pasitikrinsime Zoom platformoje. Pasitikrinsime Zoom platformoje. 

3. Muzika Dorinis ugdymas (etika) 

Tema: Kaip tapti savo mokymosi šeimininku, kai iškilo problema? 
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 Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt, 

Atliks užduotis , pagal nurodytus klausimus ir įsivertins asmeniškai 

savo dabartinę būklę.  

 Papasakos Zoom  pamokos metu 2-3 teiginiais apie savo dabartinę 

situaciją pagal pateiktus klausimus. 

4. Pasaulio pažinimas 

Tema :Kur gyvena pingvinai? Vadovėlis, papildoma 

vaizdinė medžiaga Power Point įgarsintose skaidrėse, 

pratybų sąs. 

Ste(a)m  

Bandymas ,,Medžio savybės“  

Nuoroda dokumentuose.  

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt,  Atlikti bandymą, pagal nurodytus etapus ir aprašyti rezultatą. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus , Zoom pamokos 

metu 

Užrašytus rezultatus, nufotografuoti ir atsiųsti į Tamo dienyną. 

5. Matematika 

Tema : Dalyba iš dviženklio skaičiaus 

Vadovėlis 34 psl. 3,4, 5, 7 užduotys 

Matematika  

Tema: Dalyba iš dviženklio skaičiaus 

Vadovėlio 36 psl. 3, 4, 5, 6, 7 užduotys. 

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

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

 

 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika  

Tema: Dalyba iš dviženklio skaičiaus 

Pratybų sąs. 18 psl. 

Vadovėlyje 38 psl.4, 7 užduotys 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Būdvardis. Linksnavimas. 

Ema pratybose ,,Būdvardžių rašyba“ 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt,  

 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, el. paštu, 

Kaupiamasis vertinimas, pagal 

numatytus vertinimo kriterijus. 

 Vertinimas Ema pratybose 
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1.  Lietuvių kalba 

Tema: ,,Žmogus už borto“. 

Teksto suvokimas 

Būdvardžių ir daiktavardžių linksniai. 

Antonimai  

Pasaulio pažinimas 

Tema: „Kuriame žemyne yra didžiausia 

pasaulyje dykuma?“ 

Matematika  

Tema: Matai ir matavimai. 

Vadovėlis 40 psl. 1, 2, 3, 4 užduotys 

Užduotys atsiųstos Tamo  Ema pratybose tema „Afrika“. Ema pratybose skirta užduotis 

Pasitikrinsime Zoom pamokos metu, 

vertinimas pagal numatytus kriterijus. 
Vertinimas Ema pratybose Vertinimas Ema pratybose 

2.  Lietuvių kalba 

Tema: Skaitau pasirinktą knygą. 

 

Matematika 

Tema: Dalyba iš dviženklio 

Vadovėlis 39 psl. 6, 8 užduotys 

Šokis 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt,  

Užduotys atsiųstos Tamo   

Atliktą darbą nufotografuos, atsiųs į el. 

paštą mokytojai. 

Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje .  

3.  Anglų kalba Lietuvių kalba 

Tema: Moteriškos giminės būdvardžių rašyba.  

Žodžių diktantas 

Dailė-technologijos 

Tema: Peizažas. 

 Užduotys atsiųstos Tamo  Papildoma medžiaga PowerPoint 

platformoje 

 Pasitikrinimas vyks „ZOOM“ platformoje. 

Vertinimas pagal numatytus kriterijus. 

Darbus atsiųs į Tamo dienyną. 

4.  Fizinis ugdymas 

Tema: Viso kūno raumenų stiprinimas 

su kamuoliukais.  

Anglų kalba Dailė-technologijos  

Tema : Peizažas. 

Mokiniai žiūrės nurodytą vaizdo įrašą  

ir atliks demonstruojamus pratimus. 

Nuoroda dokumentuose  

 Papildoma medžiaga PowerPoint 

platformoje. 

Pildys pateiktą lentelę ir pristatys 

Zoom pamokos metu 

 Darbus atsiųs į Tamo dienyną. 

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

variantas). 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

7. Mokiniams bus pateiktas Word failas su šaltiniais kuriais jie galės remtis. Išsiustos nuorodos YouTube 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 pažymiu.  

 

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

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinio darbo 

pradžia. 

 6b klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom“. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus nuorodą į 

mokytojos nufilmuotą 

vaizdo filmuką. Ir 

pagal mokytojos 

nurodymus atliks 

paruošiamuosius 

darbus.   

 Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

 Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis  

vertinimas. 

 

2.  7a klasė I grupė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinio darbo 

pradžia.  

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinio darbo 

pradžia. 

 

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmo nuorodą ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmo nuorodą ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsiųs per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 

3.  8b klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom“ 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinio darbo 

pradžia. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinio darbo 

pradžia. 

 

 Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 
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patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

nufilmuoto vaizdo 

filmo nuorodą ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

nufilmuoto vaizdo 

filmo nuorodą ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

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 – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

6a klasė – dailė 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinio darbo 

pradžia. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Kūrybinio darbo 

pradžia. 

 

Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmo nuorodą ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

Tamo dienyne mokiniai 

gaus mokytojos 

nufilmuoto vaizdo 

filmo nuorodą ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

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  5b klasė – dailė 5b klasė – dailė  
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Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“  

Vaizdo pamoka Office 

365 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

Tema – „Prisimenam 

ką išmokom.“ 

Bendravimas vyks 

Office 365  

 

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Mokiniai laisvai 

pasirenka labiausiai 

patikusią iš praeitų 

pamokų temą ir atlieka 

savarankišką  kūrybinį 

darbą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

 

Pokalbis (atsakymai į 

klausimus) Office 365 

Teams programoje 

 Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 

6. Neformalusis 

švietimas 

 „Dailusis molinukas“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

darbelį iš naminio 

plastilino. 

 Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - popieriaus 

paslaptys“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

savarankiškai atliks 

kūrybinį darbelį. 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

 Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) pasigamins 

vėtrungę.  

 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 

Kūrybinio darbo 

įsivertinimas. 

 Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

 

7. Neformalusis 

švietimas „Dailusis 

molinukas“ Mokiniai, 

naudodamiesi atsiųsta 

nuoroda į YouTube 

 Mokiniai  

savarankiškai atliks 

darbelį iš popieriaus. 

Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 
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savarankiškai atliks 

darbelį iš naminio 

plastilino. 

(nuotrauka) užbaigs 

gaminti vėtrungę. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 

Kūrybinio darbo 

įsivertinimas. 

 Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.   
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 4 d. – gegužės 8 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:               

„Kada bus rytoj?“  

Vadovėlio „Taip“ 59 psl. 

Pratybų sąs. 43 psl.  

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 STEAM 

             TEMA: 

„Kur žmonės seniau 

gyveno?“   

Failas patalpintas 

Messenger grupėje, 

informacija – TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

TEMA:      

„Kada ir kur 

prasideda 

kelionės?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

68 psl. Pratybų 

sąs. 46 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

   TEMA:                 

„Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Keliautojas?“ 

Vadovėlio „Taip“ 70 -

71 psl. Pratybų sąs. 48 

- 49 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

 Užduotys bus pateiktos 

PowerPoint formatu 

Messenger grupėje ir 

TAMO dienyne. 

Per Eduką.lt 

programą 

atliksime užduotis. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 
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Pasitikrina užduotis kartu su 

tėveliais. 

 Savo darbu (kaip jiems 

sekėsi ) mokiniai 

pasidalins per septynias 

dienas, atsiųs foto į 

klasės grupę. 

Užduotis 

perduosiu per 

TAMO dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

2. Lietuvių kalba 

 TEMA:                

„Ką supratau perskaitęs 

tekstą „Slapukas?“ 

Vadovėlio „Taip“ 60 psl. 

Pratybų sąs. 44 psl. 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

 Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ko išmokau?“. 

Vadovėlio „Taip“ 62 - 

63 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Lietuvių kalba 

     TEMA:      

„Kada ir kur 

prasideda 

kelionės?“ 

Vadovėlio „Taip“ 

69 psl. Pratybų 

sąs. 47 psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„Laikrodis“. 

Vadovėlio „Taip“ 58 -

59 psl. Pratybų sąs. 40 

psl. 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

Užduotys bus pateiktos 

Word formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

 Per Eduka lt programą 

atliksime užduotis. 

Per Eduka lt 

programą 

atliksime užduotis. 

Užduotys bus pateiktos 

Word formatu, 

išsiųstos per TAMO 

dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime 

EMA pratybose. 

Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

 Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

Užduočių atlikimą 

tėveliai 

nufotografuos ir 

atsiųs. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

3. Matematika 

TEMA: 

„Sudėtis ir atimtis iki 100“ 

Vadovėlio „Taip“ 52 -53 psl. 

Pratybų sąs. 36 - 37 psl. 

Lietuvių kalba 

            TEMA:                      

„Ką supratau perskaitęs 

tekstą „Slapukas?“ 

Lietuvių kalba 

TEMA:                      

„Ko išmokau?“. 

Vadovėlio „Taip“ 64 - 

65 psl.  

 Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Ką reiškia posakis 

„Kas per daug, tas 

nesveika?“.  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne. 

ZOOM internetinėje erdvėje 

išsiaiškinsime, kas buvo 

sunku. 

Vadovėlio „Taip“ 61 

psl. Pratybų sąs. 45 psl.  

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne. 

 

Nuoroda pateikta 

bendroje sukurtoje 

grupėje, TAMO 

dienyne.               

ZOOM internetinėje 

erdvėje išsiaiškinsime, 

kas buvo sunku. 

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu (40 - 41 psl.) 

ir pratybomis (37 - 38 

psl.) , informacija 

TAMO dienyne. 

ZOOM internetinėje 

erdvėje išsiaiškinsime, 

kas buvo sunku. 

Užduotys bus pateiktos 

Word  formatu, išsiųstos per 

TAMO dienyną ir tėvų 

elektroniniais paštais. 

Užduotis atliksime EMA 

pratybose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

Eduka.lt. 

Per Eduka.lt  programą 

atliksime užduotis. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Užduočių taisymas ir 

vertinimas EMA mokymosi 

aplinkoje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Užduotis perduosiu per 

TAMO dienyną. 

 Pasitikrina užduotis 

kartu su tėveliais. 

4. Dailė ir technologijos 

 TEMA:  

„Giminės medis.“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

Matematika 

TEMA: 

„ Aš jau moku!“ 

Vadovėlio „Taip“ 54  

psl. Pratybų sąs. 38 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“ 

55 psl. Pratybų 

sąs. 39 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 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienyne 
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paštais. 

Papildomas 

užduotis atliks 

EMA pratybose 

Asmeninis emocinis 

įsivertinimas 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

Užduočių 

taisymas ir 

vertinimas EMA 

mokymosi 

aplinkoje. 

 

 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas 

5. Dailė ir technologijos 

  TEMA:  

 „Giminės medis.“ 

Bus pateikta nuoroda, ką 

reikia atlikti + trumpa 

instrukcija. 

 

 

Pasaulio pažinimas 

           TEMA: 

„Kam reikalinga 

saulė?“.  

Naudosimės „Gilės“ 

vadovėliu (38 - 39 psl.) 

ir pratybomis (35 - 36 

psl.) , informacija 

TAMO dienyne. 

Matematika 

TEMA: 

„ Skaičiuojame iki 

100.“ 

Naudosime paruoštas 

papildomas užduotis. 

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: 
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„Kaip turiu elgtis 

elektroninėje erdvėje?“ 

Aptarsime, kokios 

grėsmės gali būti 

elektroninėje erdvėje. 

    Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje 

grupėje ir TAMO 

dienynas. 

    Asmeninis emocinis 

įsivertinimas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 
Klasė: 1c 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Tikyba Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau? 

Vadovėlis 62-63 psl. 

Raštu atsakyti į klausimus 

(vadovėlio psl. 63, užduotis 

Nr.  2) 

Matematinis raštingumas 

Tema: Atimtis iki 100. 

EMA pratybos (diferencijuotos 

užduotys). 

Papildomų užduočių lapas. 

Matematika 

Tema: Atimame du skaičius. 

Vadovėlis 48-49 psl., pratybos 

32-33 psl. Eduka.lt pratybos 

„Atimame du skaičius“. 

Lietuvių kalba 

Tema: Įsidėmėtinos 

rašybos žodžiai.  

Papildomų užduočių lapai. 

 TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 62-63 psl., raštu 

atsakyti į klausimus 

(vadovėlio psl. 63, užduotis 

Nr. 2) 

TAMO dienynas. EMA 

pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 48-49 psl., pratybų 

sąsiuvinyje 32-33 psl. Eduka.lt 

pratybos. 

TAMO dienynas: 

papildomų užduočių lapai. 

 Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuos lapą ir 

atsiųs mokytojai į el. paštą. 

Užduočių taisymas ir vertinimas 

EMA mokymosi aplinkoje. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

2. Matematika  

Tema: Pasitikrinamasis 

darbas 

Muzika Lietuvių kalba 

Tema: Ko išmokau?  

Lietuvių kalba 

Tema: Ką veikia? Ką veikė? 

Ką veiks? 

Lietuvių kalba 

Tema: Kartojimas. Ko 

daug? 
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Pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 35-37. 

Vaizdo pamoka Zoom 

platformoje 12.00 val. 

Vadovėlis 64-65 psl. Raštu 

atsakyti į klausimus (vadovėlio 

psl. 64, užduotis Nr.  3). 

Eduka.lt pratybos „Ko 

išmokau?“. 

Papildomų užduočių lapas.  Papildomų užduočių lapas 

„Ko yra daug?“. Vaizdo 

pamoka Zoom platformoje 

12.00 val. 

TAMO dienynas: 

pasitikrinamųjų darbų 

sąsiuvinio psl. 35-37. 

 TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 64-65 psl., raštu 

atsakyti į klausimus (vadovėlio 

psl. 64, užduotis Nr.  3). Eduka 

pratybos.  

TAMO dienynas:  

Papildomų užduočių lapas. 

TAMO dienynas:  

papildomų užduočių lapas 

„Ko yra daug?“. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

 Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje. 

Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą. 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

3. STE(A)M laboratorija 

Tema: Augu sveikas. 

Užduočių lapas. 

EMA pratybos „Mitybos 

piramidė“. Sudaryk 

valgiaraštį: 

https://ismaniejirobotai.u
gdome.lt/index.php?play

=93&back=t 

Informacinės technologijos Fizinis ugdymas 

Tema: Olimpinė savaitė. 

Ąžuolo mankšta. 

Mankštos dainelė 

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

Olimpinė savaitė. Ąžuolo 
mankšta.: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ala8Apz3YeE 

Lietuvių kalba  

Tema: Įsidėmėtinos rašybos 

žodžiai. 

Papildomų užduočių lapas. 

Eduka.lt pratybos 

Matematika 

Tema: Kaip sudėti ir 

atimti dviženklius 

skaičius? 

Vadovėlis 50-51 psl., 

pratybos 34-35 psl.   

Eduka.lt pratybos „Kaip 

sudėti ir atimti dviženklius 

skaičius?“. 

TAMO dienynas. 

Užduočių lapas. EMA 

pratybos. 

 TAMO dienynas. 

Įvadinė dainelė į pamoką 
Mankštos dainelė 

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

Olimpinė savaitė. Ąžuolo 
mankšta.: 

TAMO dienynas: Papildomų 

užduočių lapas. Eduka.lt 

pratybos. 

TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 50-51 

psl., pratybų sąsiuvinyje 

34-35 psl. Eduka pratybos. 

https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=93&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=93&back=t
https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?play=93&back=t
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=ala8Apz3YeE 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. Užduočių taisymas 

ir vertinimas EMA 

mokymosi aplinkoje. 

  Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas Eduka.lt 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka skaitmeninėje 

erdvėje. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Slapukas“? 

Vadovėlis 60-61 psl., 

pratybų sąsiuvinio 

užduotys psl. 44-45. 

Matematika 

Tema: Sudedame tris 

skaičius. 

Vadovėlis 46-47 psl., 

pratybos 30-31 psl. 

Eduka.lt pratybos „Sudedame 

tris skaičius“. 

 

Pasaulio pažinimas  

Tema: Kuo kvepia pavasaris? 

Sužinojau, pakartojau, 

išmokau... 

Vadovėlis 42-45 psl., pratybų 

sąsiuvinio užduotys Nr. 42-45.  

EMA pratybos „Mūsų gėlynas. 

Augalų įvairovė“ 

(diferencijuotos užduotys). 

Dailė ir darbeliai 

Tema: Gulbė (origami 

technologija).  

Šokis 

TAMO dienynas: 

užduotys vadovėlyje 60-

61 psl., pratybų sąsiuvinio 

užduotys psl. 44-45. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 46-47 psl., 

pratybų sąsiuvinyje 30-31 psl. 

Eduka.lt pratybos. 

TAMO dienynas: užduotys 

vadovėlyje 42-43 psl., pratybų 

sąsiuvinyje užduotys Nr. 42-43. 

EMA pratybos.  

TAMO dienynas.  

  
Vaikams atlikus užduotis, tėvai 

nufotografuoja ir atsiunčia 

mokytojai į el. paštą. 

Automatinis užduočių taisymas 

ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje erdvėje. 

Padarytus darbelius tėvai 

nufotografuos ir atsiųs 

mokytojai į el. paštą. 

 

5. Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Slapukas“? 

Vadovėlis 60-61 psl.. 

Eduka.lt pratybos „Ką 

supratau perskaitęs tekstą 

„Slapukai“?“. Papildomų 

Fizinis ugdymas 

Tema: Surink savo vardą ir 

pajudėk. Užduočių lapas. 

„Šokio dainelė“ 

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

Muzika Dailė ir darbeliai 

Tema: Žydintys sodai. 

Užduočių lapas.  

Pasaulio pažinimas 

Tema: Pasitikrinamasis 

darbas. Pasitikrinamųjų 

darbų lapai.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
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užduočių lapas „Ką 

veiks?“. 

TAMO dienynas. 

Vadovėlis 48-49 psl.. 

Eduka pratybos. 

Papildomų užduočių lapas 

„Ką veiks?“.  

 

TAMO dienynas. 

- Įvadinė dainelė į pamoką 

„Šokio dainelė“ 

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

- Surink savo vardą ir 

pajudėk. Užduočių lapas. 

 TAMO dienynas. TAMO dienynas: 

Pasitikrinamasis darbas. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Eduka.lt skaitmeninėje 

erdvėje. 

  
 

Vaikams atlikus užduotis, 

tėvai nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai į el. 

paštą. 

6.     Klasės valandėlė 

Tema: Olweus programa. 

Populiarumas. Ar tai 

gerai? 

    TAMO dienynas.  

     

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 4 d. – gegužės 8 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 - Vanduo 

žmogaus gyvenime. 

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 
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pateikiama  Zoom 

platformoje realiu laiku. 

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 
  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu iki gegužės 8 d. 

  

5.       5a klasė     

Pamokos tema - Vanduo 

žmogaus gyvenime. 

Mokomoji vaizdo 

medžiaga ir konsultacija 

pateikiama Zoom 

platformoje realiu laiku.  

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu iki gegužės 8 d. 

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema - Saugus 

elgesys prie vandens 

telkinių. Mokymas vyks  

Zoom platformoje realiu 

laiku. 

   

 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  

   

 Iki gegužės 8 d. atliktas 

užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 4 d.—gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
Dalykas: fizinis ugdymas 

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. 

Pamo

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadie

nis 

1. 6b klasė 

Tema: Koordinacijos ir vikrumo  

ugdymas 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

  8b klasė 

Tema: Taisyklinga laikysena. 

12 itin veiksmingų ir nesudėtingų 

pratimų laikysenai pagerinti. 

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k  

Pratimų kompleksas laikysenai 

gerinti. 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

1.Užduotis. Atsakyti į klausimą: 

*Kaip supranti vikrumą? 

*Išvardinti 3 greitumo pasireiškimo 

formas. 

*Sudaryti greitumo savybės ugdymo 

pratimų kompleksą iš 3 pratimų. 

  1.Užduotis. Atlikti ir atsiųsti per 

Tamo dienyną įvertinimui :                                                                                           

* Sudaryti pratimų kompleksą 

laikysenai gerinti iš 3 pratimų.                                                                                

* Iš teorinės medžiagos išrinkti vieną 

labiausiai patikusį pratimą laikysenai 

gerinti                                

2.Užduotis.              

 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
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2.Užduotis. Savarankiškai atlikti 

koordinacijos ir vikrumo pratimų 

kompleksą . 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

 

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k -

Savarankiškai atlikti pratimų 

kompleksą laikysenai gerinti.                                                                                                                                                                 

3.Užduotis . Savarankiškai atlikti 12 

siūlomų pratimų laikysenai gerinti. 

2. 6a klasė 

Tema: Koordinacijos ir vikrumo  

ugdymas 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

8a klasė 

Tema: Koordinacijos ir vikrumo  

ugdymas 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA     

 6a klasė 

Tema: Taisyklinga laikysena 

12 itin veiksmingų ir nesudėtingų 

pratimų laikysenai pagerinti. 

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k  

Pratimų kompleksas laikysenai 

gerinti. 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

1.Užduotis. Atsakyti į klausimą 

*Kaip supranti vikrumą? 

*Išvardinti 3 greitumo pasireiškimo 

formas. 

*Sudaryti greitumo savybės ugdymo 

pratimų kompleksą iš 3 pratimų. 

2.Užduotis. Savarankiškai atlikti 

koordinacijos ir vikrumo pratimų 

kompleksą . 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

 

1.Užduotis. Atsakyti į klausimą 

*Kaip supranti vikrumą? 

*Išvardinti 3 greitumo 

pasireiškimo formas. 

*Sudaryti greitumo savybės 

ugdymo pratimų kompleksą iš 3 

pratimų. 

2.Užduotis. Savarankiškai atlikti 

koordinacijos ir vikrumo pratimų 

kompleksą . 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

 1.Užduotis. Atlikti ir atsiųsti per 

Tamo dienyną įvertinimui :                                                                                           

* Sudaryti pratimų kompleksą 

laikysenai gerinti iš 3 pratimų.                                                                                

* Iš teorinės medžiagos išrinkti vieną 

labiausiai patikusį pratimą laikysenai 

gerinti                                 

2.Užduotis.             

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k -

Savarankiškai atlikti pratimų 

kompleksą laikysenai gerinti.                                                                                                                                                                 

3.Užduotis . Savarankiškai atlikti 12 

siūlomų pratimų laikysenai gerinti. 

 

3. 5a klasė 

Tema: Koordinacijos ir vikrumo  

ugdymas 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA  

5b klasė 

Tema: Koordinacijos ir vikrumo  

ugdymas 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA     

 8a klasė 

Tema: Taisyklinga laikysena 

12 itin veiksmingų ir nesudėtingų 

pratimų laikysenai pagerinti. 

 

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k  

Pratimų kompleksas laikysenai 

gerinti. 

 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
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Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

1.Užduotis. Atsakyti į klausimą 

*Kaip supranti vikrumą? 

*Išvardinti 3 greitumo pasireiškimo 

formas. 

*Sudaryti greitumo savybės ugdymo 

pratimų kompleksą iš 3 pratimų. 

2.Užduotis. Savarankiškai atlikti 

koordinacijos ir vikrumo pratimų 

kompleksą . 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

 

1.Užduotis. Atsakyti į klausimą 

*Kaip supranti vikrumą? 

*Išvardinti 3 greitumo 

pasireiškimo formas. 

*Sudaryti greitumo savybės 

ugdymo pratimų kompleksą iš 3 

pratimų. 

2.Užduotis. Savarankiškai atlikti 

koordinacijos ir vikrumo pratimų 

kompleksą . 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

 1.Užduotis. Atlikti ir atsiųsti per 

Tamo dienyną įvertinimui :                                                                                           

* Sudaryti pratimų kompleksą 

laikysenai gerinti iš 3 pratimų.                                                                                

* Iš teorinės medžiagos išrinkti vieną 

labiausiai patikusį pratimą laikysenai 

gerinti                                 

2.Užduotis.            

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k -

Savarankiškai atlikti pratimų 

kompleksą laikysenai gerinti.                                                                                                                                                                 

3.Užduotis . Savarankiškai atlikti 12 

siūlomų pratimų laikysenai gerinti. 

 

4. 7a klasė 

Tema: Koordinacijos ir vikrumo  

ugdymas 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA  

6b klasė                                  

Tema: Taisyklinga laikysena. 

12 itin veiksmingų ir nesudėtingų 

pratimų laikysenai pagerinti. 

 

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k  

Pratimų kompleksas laikysenai 

gerinti. 

 7a klasė 

Tema: Taisyklinga laikysena. 

12 itin veiksmingų ir nesudėtingų 

pratimų laikysenai pagerinti. 

 

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k  

Pratimų kompleksas laikysenai 

gerinti. 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

1.Užduotis. Atsakyti į klausimą 

*Kaip supranti vikrumą? 

*Išvardinti 3 greitumo pasireiškimo 

formas. 

*Sudaryti greitumo savybės ugdymo 

pratimų kompleksą iš 3 pratimų. 

2.Užduotis. Savarankiškai atlikti 

koordinacijos ir vikrumo pratimų 

kompleksą . 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

1.Užduotis. Atlikti ir atsiųsti per 

Tamo dienyną įvertinimui :                                                                                           

* Sudaryti pratimų kompleksą 

laikysenai gerinti iš 3 pratimų.                                                                                

* Iš teorinės medžiagos išrinkti 

vieną labiausiai patikusį pratimą 

laikysenai gerinti                    

2.Užduotis.  https://youtu.be/3u-

4CGjGe7k -Savarankiškai atlikti 

pratimų kompleksą laikysenai 

 1.Užduotis. Atlikti ir atsiųsti per 

Tamo dienyną įvertinimui :                                                                                           

* Sudaryti pratimų kompleksą 

laikysenai gerinti iš 3 pratimų.                                                                                

* Iš teorinės medžiagos išrinkti vieną 

labiausiai patikusį pratimą laikysenai 

gerinti                                 

2.Užduotis.            

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k -

Savarankiškai atlikti pratimų 

 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
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 gerinti.                                                                                                                                                                 

3.Užduotis . Savarankiškai atlikti 

12 siūlomų pratimų laikysenai 

gerinti. 

kompleksą laikysenai gerinti.                                                                                                                                                                 

3.Užduotis . Savarankiškai atlikti 12 

siūlomų pratimų laikysenai gerinti. 

5.  5a klasė 

Tema: Taisyklinga laikysena         

12 itin veiksmingų ir nesudėtingų 

pratimų laikysenai pagerinti. 

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k  

Pratimų kompleksas laikysenai 

gerinti. 

 5b klasė 

Tema: Taisyklinga laikysena 

12 itin veiksmingų ir nesudėtingų 

pratimų laikysenai pagerinti. 

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k  

Pratimų kompleksas laikysenai 

gerinti. 

 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

 1.Užduotis. Atlikti ir atsiųsti per 

Tamo dienyną įvertinimui :                                                                                           

* Sudaryti pratimų kompleksą 

laikysenai gerinti iš 3 pratimų.                                                                                

* Iš teorinės medžiagos išrinkti 

vieną labiausiai patikusį pratimą 

laikysenai gerinti                    

2.Užduotis.  https://youtu.be/3u-

4CGjGe7k -Savarankiškai atlikti 

pratimų kompleksą laikysenai 

gerinti.                                                                                                                                                                 

3.Užduotis . Savarankiškai atlikti 

12 siūlomų pratimų laikysenai 

gerinti. 

 1.Užduotis. Atlikti ir atsiųsti per 

Tamo dienyną įvertinimui:                                                                                           

* Sudaryti pratimų kompleksą 

laikysenai gerinti iš 3 pratimų.                                                                                

* Iš teorinės medžiagos išrinkti vieną 

labiausiai patikusį pratimą laikysenai 

gerinti                                      

2.Užduotis.                  

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k -

Savarankiškai atlikti pratimų 

kompleksą laikysenai gerinti.                                                                                                                                                                 

3.Užduotis . Savarankiškai atlikti 12 

siūlomų pratimų laikysenai gerinti. 

 

6. 8b klasė 

Tema: Koordinacijos ir vikrumo  

ugdymas 

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

https://youtu.be/BDZ9MZaeSWU 

Apšilimas su futbolo kamuoliu 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

https://youtu.be/yLWPuO8LmqE 

Žaidybiniai pratimai krepšinio 

technikos veiksmų mokymui ir 

tobulinimui. 

 

https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/3u-4CGjGe7k
https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/BDZ9MZaeSWU
https://youtu.be/yLWPuO8LmqE
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Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

1.Užduotis.  Atsakyti į klausimą 

*Kaip supranti vikrumą? 

*Išvardinti 3 greitumo pasireiškimo 

formas. 

*Sudaryti greitumo savybės ugdymo 

pratimų kompleksą iš 3 pratimų. 

2.Užduotis. Savarankiškai atlikti 

koordinacijos ir vikrumo pratimų 

kompleksą .   

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA 

 

Išmoks naujų  pratimų 

pramankštai su kamuoliu atlikti 

 Tobulins savo krepšinio technikos 

elementų  įgūdžius. 

 

7. Neformalusis švietimas 

Judriųjų žaidimų būrelis 

Peržiūrėti vaizdinę medžiagą 

https://youtu.be/DNYiYN_Ww3M 

  Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

https://youtu.be/72T94PkOzto 

Kamuolio perdavimas iš apačios į 

viršų 

 

Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiaga ir užduotys 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

Iš matytos vaizdinės medžiagos 

sugalvoti judriųjų žaidimų. 

  Susipažins su kamuolio perdavimu iš 

apačios technika teoriškai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/aY4UmWxsvfA
https://youtu.be/DNYiYN_Ww3M
https://youtu.be/72T94PkOzto
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 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: Kaip spręsti dviejų žingsnelių uždavinį? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 44 – 45 psl. 

Pratybos, 19 – 20 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Kaip spręsti 

dviejų žingsnelių uždavinį? Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Matematika 

Tema: Sprendžiame dviejų žingsnelių uždavinius taikydami 

schemas. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 46 – 47 psl. 

Pratybos, 21 psl. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir 

klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt 
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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. 

3.   Lietuvių kalba 

Tema: Kaip kurti pasakojimą pagal duotą pradžią? 

Pratybos, 39, 40, 41 psl. 

Lietuvių kalba 

Tema: Aplink mus daug daiktų. Kokie jie? 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Aplink mus 

daug daiktų. Kokie jie? Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Pratybos, 42 – 43 psl. 

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

klase.eduka.lt 

Pratybų 40 puslapį su atliktomis užduotimis nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

4. Lietuvių kalba 

Tema: Aplink mus daug daiktų. Kokie jie? 

Vadovėlis, 62 – 63 psl. 

Elektroninės užduotys: 

https://learningapps.org/display?v=px91rmgtc20 

https://learningapps.org/display?v=po4om15cn20 

Matematika 

Tema: Kaip spręsti dviejų žingsnelių uždavinį? 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 48 – 49 psl. 

Pratybos, 22 – 23 psl. 

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

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

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

Tema: Mandagu – gražu. 

Pratybos, 26, 27 psl. (savarankiškas darbas). 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. Užduotys: Mandagu – 

gražu. Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Dailė ir technologijos 

Tema: Erdvinė raiška. Pynimas iš popieriaus juostelių. Žuvis. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph0sDLXgLKQ 

 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt ir 

klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. 

Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. 

pašto adresu. 

Nufotografuoti atliktą darbelį ir atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

https://learningapps.org/display?v=px91rmgtc20
https://learningapps.org/display?v=po4om15cn20
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0sDLXgLKQ
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6. Informacinės technologijos Anglų kalba I grupė (1a,b,c,d) Neformalus ugdymas 

Tema: Profesijos. Nauji žodžiai. Gramatinės konstrukcijos „Are 

they ... ?“ – „Ar jie/jos yra ... ?“ ir „Yes, they are.“ – „Taip, jie/jos 

yra.“. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY 
Pratybos, 54 – 55 psl. (savarankiškas mokymasis). 

  Visa informacija apie užduotis bus teikiama Tamo.lt. 

  Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir atsiųsti mokytojai el. 

pašto adresu. 

 

Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Lietuvių kalba  
Tema: Kuo ypatingas titnagas? 

Vadovėlis, 64 – 65 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Kuo ypatingas 

titnagas? Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Matematika 

Tema: Aš jau moku! 

Vadovėlis, 52 – 53 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Sprendžiame dviejų žingsnelių 

uždavinius. Mokymas(is) vyks asinchroniniu 

būdu (diferencijuotos užduotys). 

 

STE(A)M laboratorija 

Tema: „Mano svajonių gatvė“. Menas, 

dizainas. 
Darbo pavyzdys teikiamas JPG ir PDF 

formatais. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 
Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas  
klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti užduotis. 

Nufotografuoti atliktą užduotį ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 
2. Lietuvių kalba 

Tema: Kuo ypatingas titnagas? 

Pratybos, 44 – 45 psl. 

Anglų kalba 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Iš kur atsirado ugnis? Skaitau 

tyrinėdamas. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi 

aplinka. Užduotys: Iš kur atsirado ugnis? 

Skaitau tyrinėdamas. Mokymas(is) vyks 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
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asinchroniniu būdu (diferencijuotos 

užduotys). 

Pratybos, 46 – 47 psl. 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

 Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

 Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

 Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas  klase.eduka.lt 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

3. Matematika 

Tema: Sprendžiame dviejų žingsnelių 

uždavinius. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 50 – 51 psl. 

Pratybos, 24 – 25 psl. 

Lietuvių kalba 

Tema: Iš kur atsirado ugnis? Skaitau 

tyrinėdamas. 

Vaizdo pamoka Zoom platformoje. 

Vadovėlis, 66 – 69 psl. 

Dailė ir technologijos 

Tema: Erdvinė raiška. Pynimas iš 

popieriaus juostelių. Žuvis. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph0s

DLXgLKQ 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt. 

Pratybų puslapius su atliktomis 

užduotimis nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojai el. pašto adresu. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje 

šviesoforo spalvomis įsivertina, kaip 

sekėsi atlikti užduotis. 

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=5XC

QfYsFa3Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ

5-cVHjs 

  Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph0sDLXgLKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0sDLXgLKQ
https://www.youtube.com/watch?v=5XCQfYsFa3Q
https://www.youtube.com/watch?v=5XCQfYsFa3Q
https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ5-cVHjs
https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ5-cVHjs
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  Tobulina mankštos įgūdžius. Nufilmuoja 

labiausiai patikusius 5 pratimus ir vaizdo 

medžiagą atsiunčia mokytojai per 
Messenger. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 
5. Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas gerai jaučiasi vandenyje? 

Vandenyje gyvenantys gyvūnai. 

Gyvūnų ypatybės. 

Vadovėlis, 42 – 43 psl. 

Pratybos, 34 – 35 psl. 

Ema elektroninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Vandens gyventojai. 
Mokymas(is) vyks asinchroniniu būdu 

(diferencijuotos užduotys). 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Ar sunku ūkininkauti? Ūkininkas, jo 

veikla, ūkių rūšys. 

Vadovėlis, 44 – 45 psl. 

Pratybos, 36 – 37 psl. 

Eduka klasė skaitmeninė mokymosi aplinka. 

Užduotys: Naminiai gyvūnai. Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu (diferencijuotos užduotys). 

Konsultacinė valanda mokymosi 

pagalbai teikti 

Tema: Teksto supratimas. 

Skaitiniai – Pratybos, 22-23-24 psl. 

(savarankiškas darbas). 
 

Visa informacija apie užduotis bus 

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

Tamo.lt ir klase.eduka.lt 

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt 

Užduotis Ema elektroninėje mokymosi 

aplinkoje tikrina ir vertina mokytoja. 

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. 

Tobulina teksto supratimo įgūdžius. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

6. Fizinis ugdymas 

Tema: Vaikų joga. 

Elektroninė pamoka. 

https://www.youtube.com/watch?v=z2

UQ5-cVHjs 

 

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

ugdymas 

Tema: Profesijos. Nauji žodžiai. Gramatinės 

konstrukcijos „Are they ... ?“ – „Ar jie/jos yra ... 

?“ ir „Yes, they are.“ – „Taip, jie/jos yra.“. 

Elektroninė pamoka. 

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

eY 
Pratybos, 54 – 55 psl. (savarankiškas 

mokymasis). 

Klasės vadovo programa  
Tema: Saugaus interneto pamoka su 

Gustavu. II dalis. 

Elektroninė pamoka. 

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

EuUo4fk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ5-cVHjs
https://www.youtube.com/watch?v=z2UQ5-cVHjs
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY
https://www.youtube.com/watch?v=DchfEuUo4fk
https://www.youtube.com/watch?v=DchfEuUo4fk
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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 

Tobulinti mankštos įgūdžius, 

išmokti taisyklingai atlikti 2-3 

patikusius pratimus. Savaitės 

įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 

Atliktas pratybų užduotis nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojai el. pašto adresu. 

Susipažins su saugaus elgesio internete 

taisyklėmis, mokės saugiai elgtis 

internete. 

Savaitės įsivertinimo lentelėje šviesoforo 

spalvomis įsivertina, kaip sekėsi atlikti 

užduotis. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 - 8 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 „Sekminės – 

Šv. Dvasia“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje. 

       8a/b klasės – etika 

Tema „Kristaus kūnas 

ir kraujas“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

   

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

   

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

   

2. 8a/b klasės - etika 

Tema „Dora ir 

moralė“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

 3b klasė  

Tema „Kokias 

šventes švenčiu 

šeimoje, tautoje ir 

Bažnyčioje?“. Vaizdo 
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pamoka Zoom 

aplinkoje. 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT  

  

Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

 Quizizz   

3. 1b klasė 

Tema „Sekminės – 

Šv. Dvasia“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

4b klasė 

Tema „Didžiosios 

pasaulio religijos“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

3a klasė 

Tema „Kokias 

šventes švenčiu 

šeimoje, tautoje ir 

Bažnyčioje?“. Vaizdo 

pamoka Zoom 

aplinkoje. 

 6a/b  klasė – tikyba 

Tema „Kodėl meilė 

svarbi žmogaus 

gyvenime?“.  

Vaizdo pamoka 

Office 365 aplinkoje 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT ir Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

Vertinimas ir užduočių 

tikrinimas naudojant 

Google Form 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

 Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

4. 4a klasė 

Tema „Didžiosios 

pasaulio religijos“.  

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

1a klasė 

Tema „Sekminės - Šv. 

Dvasia“. 

Vaizdo pamoka Zoom 

aplinkoje 

  5a klasė – tikyba 

Tema “Draugystė 

mus tobulina”. 

Vaizdo pamoka 

Office 365 aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 
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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 „Gyvenimo 

žodžiai“. Vaizdo 

pamoka Zoom 

aplinkoje 

  7a klasė - Tikyba 

Tema „Kas man yra 

šeima“. 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

1d klasė  

Tema „Sekminės- Šv. 

Dvasia“. 

Vaizdo pamoka 

Zoom aplinkoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT,  
 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT ir Office 

365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Zoom 

arba telefonu 

6. 6a/b klasė – Etika  

Tema „Būti draugu“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje.   

6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Kodėl meilė 

svarbi žmogaus 

gyvenime?“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje  

5b klasė – Tikyba 

Tema “Draugystė 

mus tobulina“. 

Vaizdo pamoka 

Office 365 aplinkoje 
 

7a klasė – Tikyba 

Tema „Kas man yra 

šeima?“. 

Vaizdo pamoka 

Office 365 aplinkoje 

 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT ir Office 

365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT ir Office 

365 
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Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Vertinimai ir 

užduočių tikrinimas 

Class Notebook 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

 

7. Neformaliojo švietimo 

būrelis – 

Jaunieji 

Kazimieriečiai 

Tema „Kūrybinė 

veikla su Marija“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 

aplinkoje 

  6a Klasės valandėlė  

Tema „Mano 

svajonė“. 

Vaizdo pamoka 

Office 365 aplinkoje 
 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT ir Office 

365 

 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365  

  Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 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: Eksperimentas 

„Apversta stiklinė“ 

Pateikiama nuoroda su 

vaizdo ir garso įrašu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: B. Jovaišienė 

„Keliautojas“. Vardų 

rašyba. 

Vadovėlis 69 psl., 

pratybos 45 - 46 psl., 

Eduka klasė „Kas ką 

veikia?“ 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Keliautojas“?  

Vadovėlis 70 - 71 psl., 

pratybos 47 - 48 psl., 

Eduka klasė: Teksto 

suvokimo užduotis. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Kuriose 

Lietuvos vietose verta 

apsilankyti? 

Vadovėlis 72 - 73 psl., 

pratybos  49 - 50 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda su 

vaizdo ir garso įrašu. 

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 45-

46 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje,  

užduotys  

Eduka klasė.  

Tamo dienynas:  

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 49-

50 psl. 

 

Mokiniai atlieka 

bandymus, 

nufotografuoja ir 

atsiunčia mokytojai. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT 
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Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. – 

kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

(kaupiamasis 

vertinimas). 

(kaupiamasis 

vertinimas). 

 

2. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Mokomasis 

diktantas. Rašybos 

taisyklių kartojimas. 

Kada ir kur prasideda 

kelionės? Sakinių 

sudarymas ir 

užrašymas. 

Vadovėlis 68 psl. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: B. Jovaišienė 

„Keliautojas“. Vardų 

rašyba. 

Vadovėlis 69 psl., 

pratybos 45 - 46 psl., 

Eduka klasė „Kas ką 

veikia?“ 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Lietuvių kalba 

Tema: Ką supratau 

perskaitęs tekstą 

„Keliautojas“?  

Vadovėlis 70 - 71 psl., 

pratybos 47 - 48 psl., 

Eduka klasė: Teksto 

suvokimo užduotis. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kuriose 

Lietuvos vietose verta 

apsilankyti? 

Vadovėlis 72 - 73 psl., 

pratybos  49 - 50 psl., 

Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Rašybos 

taisyklių kartojimas. 

Vaido pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys per Zoom 

platformą. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje 45-

46 psl. 

Tamo dienynas: 

Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje 47-48 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje 

72 – 73 psl., 

Eduka klasė  

Tamo dienynas: 

Užduotys Eduka klasė 

Parašytas diktantas 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja jį 

patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

teisingai parašyti 

žodžius, kurių rašybą 

mokėsi. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

teisingai parašyti 

vardus, sukurti sakinius 

ir juos užrašyti. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

raštu atsakyti į 

klausimus, teisingai 

užrašyti atsakymus. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

įvertina mokinių 

gebėjimą sudaryti 

sakinius ir juos 

užrašyti. 

Vertinimo kriterijus – 

kaip mokiniai geba 

pritaikyti išmoktas 

taisykles. 

3. Matematika 

Tema: Laikrodis. 

Vadovėlis 58 - 59 psl., 

pratybos 40 psl., 

 Fizinis ugdymas 

Tema: Ąžuolo mankšta. 

Fiziniai pratimai. 

Šuoliukai per šokdynę. 

Matematika 

Tema: Kaip 

apskaičiuoti įvykio 

trukmę? 

Matematika 

Tema: Skaičiuojame iki 

100. 

EMA 
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Eduka klasė. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Vadovėlis 62 - 63 psl., 

pratybos 42 psl., 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

40 psl., 

Eduka klasė 

 Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

42 psl., 

Eduka klasė. 

 

Tamo dienynas: 

 Užduotys EMA 

 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

nustatyti kiek valandų 

rodo laikrodis. 

 Mokiniai atlieka 

fizinius pratimus, 

nufilmavę  atsiunčia 

mokytojai. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Mokytoja įvertina 

atliktas užduotis. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

apskaičiuoti įvykių 

trukmę. 

Mokytoja patikrina 

užduotis ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

sudėti ir atimti skaičius 

iki 100. 

4. 

 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: Jau pavasaris 

atėjo! 

Piešimas spalvotais 

pieštukais, kreidelėmis, 

akvareliniais dažais. 

   Pasaulio pažinimas 

Tema: Projektas „Kaip 

užauga giminės 

medis?“ 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Tamo dienynas:  

Pateikiama užduotis ir 

patarimai. 

   Tamo dienynas:  

Užduotys  
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Mokiniai dirba dvi 

pamokas, mokytojas 

įvertins, kai darbas bus 

baigtas. 

   Sudaryti savo giminės 

medį, 

nufotografuojama ir 

atsiunčiama mokytojai. 

Mokytoja jas patikrina 

ir įvertina. Vertinimo 

kriterijus- kaip 

mokiniai pažįsta savo 

giminę. 

5. 

 

Dailė ir technologijos 

Tema: Jau pavasaris 

atėjo! 

Piešimas spalvotais 

pieštukais, kreidelėmis, 

akvareliniais dažais. 

. 

 

Matematika 

Tema: Kaip nusakyti 

laiką po vidurdienio?  

Vadovėlis 60 - 61 psl., 

pratybos 41 psl., 

Eduka klasė. 

Vaizdo pamoka vyksta 

sinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Ar pažįsti 

valandas? 

EMA. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

Pasaulio pažinimas 

Tema: Projektas „Kaip 

užauga giminės 

medis?“ 

Vadovėlis 47 - 48 psl., 

pratybos 43 - 44 psl.  

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

Fizinis ugdymas 

Tema: Ąžuolo mankšta. 

Fiziniai pratimai. 

Šuoliukai per šokdynę. 

Pamoka vyksta 

asinchroniniu būdu. 

 

 

Tamo dienynas:  

Pateikiama užduotis ir 

patarimai. 

Tamo dienynas: 

Užduotys vadovėlyje, 

pratybų sąsiuvinyje  

41 psl., 

Eduka klasė. 

Tamo dienynas: 

Užduotys  

EMA. 

 

Tamo dienynas:  

Pratybų sąsiuvinyje  

43-44 psl. 

 

Tamo dienynas: 

Pateikiama nuoroda. 

 

Mokinys 

nufotografuoja savo 

darbą ir atsiunčia 

mokytojui. Mokytojas 

įvertina. Vertinimo 

kriterijai – mokinių 

gebėjimas dirbti pagal 

nurodymus. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT  

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Pratybų sąsiuvinyje 

atliktos užduotys 

nufotografuojamos ir 

atsiunčiamos 

mokytojai. Mokytoja 

jas patikrina ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

. Mokytoja patikrina 

užduotis ir įvertina. 

Vertinimo kriterijus – 

mokinių gebėjimas 

taisyklingai nusakyti ir 

užrašyti laiką. 

Mokytoja įvertina 

mokinių darbą. 

Vertinimo kriterijus – 

ar mokiniai suprato šį 

posakį. 

Mokiniai atlieka 

fizinius pratimus, 

nufilmavę  atsiunčia 

mokytojai. 
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nusakyti laiką po 

vidurdienio. 

6.     Klasės valandėlė 

Nupiešti piešinį „Kaip 

aš myliu savo mamą“. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 – 8 d.d.) 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 
Dalykas: anglų kalba 

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

TAMO. 

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

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

Pamo- 

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 7a klasė 

Tema: Across Cultures 6e. 

2a klasė 

Tema: Module 11.  

Zoom pamoka 

5 klasių III gr.  

Tema: Workbook Activities 

7d, e, f. 

2b klasė 

Tema: The Zoo. 

6 klasių III gr.  

Tema: Skills 7c. 

Vadovėlio p. 77, susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą. Padaryti vadovėlio 

Ex. 3 p. 77, atsakymus siųsti 

į Tamo. 

Vadovėlio p. 80-81. Žiūrėti 

nurodytą video iki 3.33 

minutės.  Padaryti pratybų p. 

80-81. 

Padaryti epratybų 7d, e, f, Ex. 

1, 2, 3, atitinka popierinių 

pratybų p. 58. 

Vadovėlio p. 82-83. Žiūrėti 
nurodytą video nuo 3.34 

min. iki 7.21. Padaryti 

pratybų p. 82-83. 

Vadovėlio p. 86 susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą, atsakyti į Ex. 3p. 87 

klausimus, atsakymus 

atsiųsti į Tamo. 

Savarankiškas darbas. Formuojamasis Savarankiškas darbas. Formuojamasis Sudėtinis pažymys 

2. 4a klasė 
Tema: Unit  13 kartojimas. 

2b klasė 

Tema: Module 11. 

Zoom pamoka 

8a klasė 
Tema: Reading 7c. 

2b klasė 

Tema: The Zoo. 

5 klasės III gr.  
Tema: Writing 7g. 

Pakartojame Unit 13 

mokomąją medžiagą, 

parašome testą, 

nufotografuojame, 

atsiunčiame į Tamo. 

Vadovėlio p. 80-81. Žiūrėti 

nurodytą video iki 3.33 

minutės.  Padaryti pratybų p. 

80-81. 

Padaryti epratybų 7c, Ex. 1, 2, 

atitinka popierinių pratybų p. 

56 Ex. 1, 2. 

Vadovėlio p. 82-83. Žiūrėti 
nurodytą video nuo 3.34 

min. iki 7.21. Padaryti 

pratybų p. 82-83. 

Vadovėlio p. 91, susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą. Padaryti Ex. 3, 4 p. 

91, Ex. 3 atsakymus atsiųsti 

į Tamo. 

Ideografinis Formuojamasis Savarankiškas darbas. Formuojamasis Sudėtinis pažymys 

4. 3.  8a klasė 3a klasė 4a klasė 3a klasė 6 klasės II gr. 
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Tema: Grammar revision. 

Zoom pamoka 

Tema: Tarimas ir ežinutės 

rašymas. 

Zoom pamoka 

Tema: Unit 14 Places in the 

city. 

Zoom pamoka 

Tema: TV programos. 

Zoom pamoka 

Tema: Skills 7c. 

Popierinės pratybos p. 55, 

padarom Ex. 8, pasitikrinam, 

įsivertinam. Skills 7c – 

išsiaiškinam naujus žodžius 

vadovėlyje p. 86, perskaitom 

tekstą, atsakom į Ex. 2 

klausimus. 

Tarimo pratimas vadovėlio p. 

24, skanduotė p. 25. 

Skaitome žinutę p. 24, 

atliekame pratybų p. 59. 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas. Klausymas ir 

teksto analizė. Pratybų p. 20. 

Vadovėlio p. 26-27 naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, tekstų 

skaitymas. Padaryti pratybų 

p. 61. 

Vadovėlio p. 86 susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą, atsakyti į Ex. 3p. 87 

klausimus, atsakymus 

atsiųsti į Tamo. 

Pažymys į dienyną. Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis  

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Present perfect vs 

Past simple. 

3b klasė 

Tema: Tarimas ir ežinutės 

rašymas. 

Zoom pamoka 

4b klasė 

Tema: Unit 14 Places in the 

city. 

Zoom pamoka 

3b klasė 

Tema: TV programos. 

Zoom pamoka 

 

Atlikti nurodytą pratimą 

internete, suskaičiuojat 

teisingų atsakymų sumą ir 

atsiunčiate į Tamo. 

Tarimo pratimas vadovėlio p. 

24, skanduotė p. 25. 

Skaitome žinutę p. 24, 

atliekame pratybų p. 59. 

Naujų žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas. Klausymas ir 

teksto analizė. Pratybų p. 20. 

Vadovėlio p. 26-27 naujų 

žodžių įvedimas ir 

įtvirtinimas, tekstų 

skaitymas. Padaryti pratybų 

p. 61. 

 

Sudėtinis pažymys Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis  

5. 5 klasės III gr.  

Tema: Across the 

Curriculum 7f.. 

Zoom pamoka 

 7a klasė 

Tema: Across the Curriculum 

6f. 

Zoom pamoka 

4b klasė 

Tema: Mokomės rašyti 

laišką. 

7a klasė 

Tema: Workbook 6d, e, f. 

Vadovėlio p. 90, susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą, padaryti Ex. 1, 2, 

pasitikriname. 

 Vadovėlio p. 78, susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą, padaryti Ex. 2. 

Perskaityti laišką vadovėlio 

p. 16, išsiversti. Padaryti 

pratybų p. 21 – parašyti 

atsakymą. 

Padaryti epratybų 6d, e, f, 

Ex, 1, 2, 3, 4, atitinka 

popierinių pratybų p. 50. 

Formuojamasis  Savarankiškas darbas Formuojamasis Savarankiškas darbas 

6. 6 klasės III gr.  

Tema: Present perfect vs 

Past simple. 

6 klasės III gr.  

Tema: Question tags. 

Zoom pamoka 

1 a, b, c, d klasės 

Tema: Raidė P ir skaičiai 13-

14. 

8a klasė 

Tema: Workbook 7c. 

Zoom pamoka 
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Atlikti nurodytą pratimą 

internete, suskaičiuojat 

teisingų atsakymų sumą ir 

atsiunčiate į Tamo. 

Vadovėlio p. 85, Ex. 11, 

teorija ir praktika, intonacijos 

reikšmė. Epratybų 7b Ex. 6, 

atitinka popierinių pratybų 

Ex. 6, p. 55. Grammar 

revision Ex. 7 p. 55 

pratybose, pasitikrinam, 

įsivertinam. 

Pasiklausyti nurodyto įrašo 

nuo 3 min. 50 sek. iki 8 min. 

03 sek. Pakartoti paskui 

diktorių. Skanduoti kartu su 

įrašu. Padainuoti. Padaryti 

pratybų p. 46-47. 

Padarome Ex. 3, 4, 5 p. 57. 

Klausymas Ex. 6, 7, 

pasitikrinam, įsivertinam. 

 

Sudėtinis pažymys. Pažymys į dienyną. Paskaityti tėveliams naujus 

žodžius. 

Pažymys į dienyną.  

7. Visos klasės 

Konsultacijų teikimas. 

6 klasių II gr.  

Tema: Question tags. 

Zoom pamoka 

   

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

Vadovėlio p. 85, Ex. 11, 

teorija ir praktika, intonacijos 

reikšmė. Epratybų 7b Ex. 6, 

atitinka popierinių pratybų 

Ex. 6, p. 55. Grammar 

revision Ex. 7 p. 55 

pratybose, pasitikrinam, 

įsivertinam.. 

   

 Pažymys į dienyną.    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Milda Stakauskienė 
Klasė: 3a 

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

asinchroniniu būdu; 

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

Tamo dienyno pagalba. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis 
2.  Lietuvių kalba  

Tema: Kaip ieškoti informacijos interneto svetainėje? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Vadovėlio 56-57 psl. Žodžiu atsakyk į pateiktus 

klausimus po teksto. 

Ste(a)m  

Tema: Pažink grūdines kultūras. 

Eduka klasė užduotis- pasaulio pažinimas- Grūdinės kultūros- 7 

užduotys. 

Tamo dienyne: vadovėlio  56-57psl. žodžiu atsakyk į 

pateiktus klausimus. Vadovėlio 56 psl. šiuo adresu, 

kuris parodytas vadovėlyje: www.ldm.lt/lm (Laikrodžių 

muziejuje, pasižiūrėk kokias Edukacines programas 

siūlo šis muziejus) 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje (pateikiamos  7 užduotys- Grūdinės kultūros) 

Namų darbas: Nurašyk bent 5 - 6 siūlomos edukacijos 

programos pavadinimus, kurie tau labiausiai patiko.  

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 

2. Lietuvių kalba 

Tema: Daiktavardžio kartojimas. 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Matematika 

Tema: Testas. Dalyba ir daugyba iki 1000  

Vaizdo pamoka- Zoom 

http://www.ldm.lt/lm
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Pateikta pateiktis - Testas. Dalyba ir daugyba iki 1000. 

Mokymasis vyks asinchroniniu būdu Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje (pateikiamos 

užduotys- Daiktavardis- viso 36 užduotys atlikti 

kiekvieną lietuvių kalbos pamoką po 5-6 užduotis) 

atlikti iki 05-11 

Savarankiškas darbas pamokoje. 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt Vertinimas ir įsivertinimas pagal pateiktus kriterijus. 

3.   Matematika 

Tema: Raskime ir skaičiuokime. Tekstinių uždavinių 

sprendimas.  

Vaizdo- pamoka per Zoom programą. 

Anglų kalba  

Darbas vadovėlyje- 34-35 psl. savarankiškas darbas.  

Vertinimas ir įsivertinimas pagal pateiktus kriterijus.  

4. Muzika Lietuvių kalba  
Tema: Kada būdvardžių galūnėse rašome nosines raides? 

Vaizdo pamoka- per Zoom programą 

Vadovėlio 58-59 psl.  

 Tamo dienyne: pratybose psl. 32- 1, 2 užduotis. 

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

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

Daiktavardis- viso 36 užduotys atlikti kiekvieną lietuvių kalbos 

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

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas Eduka.Lt 
5.   Pasaulio pažinimnas 

Tema: Kodėl žemė vadinama žydrąja planeta?  

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Vadovėlio 38-39 psl. 

Konsultacinė valanda - kalbinis raštingumas. 

Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, Messenger grupę, telefonu. 

. 

Tamo dienynas: 

Vadovėlio 38-39 psl. 

Darbas pratybose 30-31-1,2,3,4, 5 užduotys. 

Konsultacija vyksta telefonu, per Tamo dienyną 

Mokinio įsivertinimas šviesoforo spalvomis. Nuotolinė konsultacija per Tamo dienyną, Messenger grupę, telefonu. 
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Pamoka Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. Matematika 

Tema: Kas yra perimetras ir kaip jį 

apskaičiuoti? 

Vaizdo pamoka- per Zoom programą. 

Darbas vadovėlyje.  

Pasaulio pažinimas 

Tema: Kas yra magnetas? 

Vadovėlis 40-41 psl. teorijos skaitymas  

 

Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka Nuoroda Youtube 

platformoje. Olimpinis mėnuo. Ąžuolo 

mankšta 

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

K3-kkFOM 

Tamo dienynas: Vadovėlis 40-41 psl., 

darbas sąsiuvinyje- 1,2,3,4,5. 

Pratybose 30-31 psl. – 3,4 užduotis. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

Vadovėlis 40-41 psl.   

Pratybose 32- 33 psl. - 1,2, 3, 4, 5, 6 užduotys. 

Visa informacija bus teikiama TAMO Lt 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo 

spalvomis. 

Namų darbas: Eduka klasė- pateikta 

užduotis - Kas yra perimetras ir kaip jį 

apskaičiuoti? 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis. Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui. 

2. Fizinis ugdymas 

Vaizdo pamoka. Olimpinė savaitė. 

Ąžuolo mankšta. 

Nuoroda Youtube platformoje.  

Šokis 

 

Lietuvių kalba 

Tema: Kodėl svarbu paaiškinti žodžių 

rašybą? 

Vaizdo pamoka- Zoom programėle.  

Vadovėlio 62-63 psl. 

Per Messenger pateikiama nuoroda, 

kaip atlikti pratimus. 

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

8Apz3YeE&t=51s 

 Tamo dienyne: vadovėlio psl. 63 – į 

sąsiuvinį atlik pirmas 2 pelėdžiuko 

užduotis.  

Visa informacija apie užduotis bus 

teikiama Tamo.lt, Eduka klasė. Lt 

 Tobulina mankštos įgūdžius, ruošiasi 

atsiskaitymui.  

 Namų darbas: asinchroniniu būdu – 

Eduka klasė- sumanūs-  Daiktavardis- 

viso 36 užduotys atlikti kiekvieną lietuvių 

kalbos pamoką po 5-6 užduotis) atlikti iki 

05-11. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

3. Etika  Matematika Muzika 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDwK3-kkFOM
https://www.youtube.com/watch?v=DDwK3-kkFOM
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE&t=51s
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Tema: Vaistai nuo tinginio 

ligos.Darbas su pratybomis „Nendrė“ 

asinchroniniu būdu. 

Tema: Kaip apskaičiuoti geometrinės figūros 

perimetrą, kai visos jos kraštinės yra vienodo 

ilgio?  

Vaizdinė pamoka Zoom programėje. 

Vadovėlio 42-43 psl.- 1,2,3,5 užduotis. 

Pratybose 32-33- 1,3 užduotis. 

Tamo dienynas: 

Pratybose psl. 52-53  1 ir 2 užduotys. 

Visa informacija apie užduotis bus teikiama 

Tamo.lt,  

 

Nufotografuoti  2 užduotį ir atsiųsti į 

Tamo dienyną. 

Mokinio įsivertinimas - šviesoforo spalvomis.  

4. Lietuvių kalba 

Tema: Kada būdvardžių galūnėse 

rašome  nosines raides? Kartojimas 

Savarankiškas darbas.Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu. 

Anglų kalba 

 

Dailė-technologijos 

Lankstiniai. Pokemonas- knygos 

žymeklis. 

Nuoroda į youtube  

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

0-aUJAU 

Tamo dienynas: 

Savarankiškas darbas užduotis 

atliekame sąsiuvinyje. 

 Tamo dienynas: 

Priemonės- spalvotas popierius, žirklės, 

klijai, flomasteriai. 

Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje 

pagal pateiktus vertinimo kriterijus.. 

 Nupieštas darbas siunčiamas per Tamo 

dienyną. 

5. Lietuvių kalba 

Tema:  Kodėl kūrinyje svarbus veikėjo 

aprašymas? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Eduka.lt skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

Lietuvių kalba 

Tema: Kodėl kūrinyje svarbus veikėjo 

aprašymas? 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu. 

Darbas pratybose ir sąsiuvinyje. Eduka.lt 

skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. 

Dailė-technologijos 

Lankstiniai. Pokemonas- knygos 

žymeklis. 

 Nuoroda į youtube  

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

0-aUJAU 

Tamo dienyne:  

Vadovėlio 60-61 psl. 18- skaityti 

tekstą, vadovėlio 61 psl. atlik 

pelėdžiuko užduotis žodžiu.  

Tamo dienyne: darbas pratybose 34 psl.-1, 2 

užduotis 

Tamo dienynas: 

Priemonės- spalvotas popierius, žirklės, 

klijai, flomasteriai. 

Namų darbas: asinchroniniu būdu - 

Eduka klasė- sumanūs-  Daiktavardis- 

viso 36 užduotys atlikti kiekvieną 

Namų darbas: asinchroniniu būdu - Eduka klasė- 

sumanūs-  Daiktavardis- viso 36 užduotys atlikti 

kiekvieną lietuvių kalbos pamoką po 5-6 

užduotis) atlikti iki 05-11. 

Pasidžiaukite savo darbeliu kartu su 

tėvais. Mokinio įsivertinimas šviesoforo 

spalvomis 

https://www.youtube.com/watch?v=_zgR0-aUJAU
https://www.youtube.com/watch?v=_zgR0-aUJAU
https://www.youtube.com/watch?v=_zgR0-aUJAU
https://www.youtube.com/watch?v=_zgR0-aUJAU
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lietuvių kalbos pamoką po 5-6 

užduotis) atlikti iki 05-11. 

Automatinis užduočių taisymas ir 

vertinimas Eduka.Lt 

Automatinis užduočių taisymas ir vertinimas 

Eduka.Lt  

6.   Klasės vadovo programa 

Aptarimas- diskusija.  

„Su kokiomis problemomis susidūriau šią 

savaitę“. 

Pokalbis (atsakymas į klausimus) 

telefonu, Zoom programėle. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 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: Stačiakampio 

gretasienio matmenys. 

Kubas. 94 - 95 psl. 

6b klasė 

Tema: Stačiakampės 

diagramos. 70 - 71 psl. 

6b klasė 

Tema: Skritulinės 

diagramos. 72 – 73 psl. 

5b klasė 

Tema: Stačiakampio 

gretasienio paviršiaus 

plotas. 98 psl. YouTube 

filmas. 

8a klasė 

Tema: Lygiagretainio 

ploto formulė. 112 - 

113 psl. YouTube 

filmas. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas Savęs įsivertinimas Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

2. 7a klasė I grupė 

Tema: Kokie 

trikampiai vadinami 

lygiais? 72 – 73 psl. 

6a klasė 

Tema: Skritulinės 

diagramos.72 – 73 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Trikampio lygumo 

požymis pagal kraštinę ir 

du kampus prie jos. 76 – 

77 psl. Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Trikampio lygumo 

požymis pagal tris 

kraštines. 78 – 79 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Duomenys. 

Sprendžiame. 78 – 79  

psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

3. 6a klasė 

Tema: Duomenys. 

Sprendžiame. 78 – 79  

psl. 

 

 

5a klasė 

Tema: Stačiakampio 

gretasienio išklotinė. 96 

-97 psl. YouTube 

filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Trikampio lygumo 

požymis pagal kraštinę ir 

du kampus prie jos. 76 – 

77 psl. 

7a klasė I grupė 

Tema: Trikampio lygumo 

požymis pagal tris 

kraštines. 78 – 79 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

5a klasė 

Tema: Stačiakampio 

gretasienio paviršiaus 

plotas. 98 – 99 psl. 

YouTube filmas. . 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos. 

Savęs įsivertinimas 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

4. 5b klasė 

Tema: Stačiakampio 

gretasienio matmenys. 

Kubas. 94 - 95 psl. 

 

5b klasė 

Tema: Stačiakampio 

gretasienio išklotinė. 96 

– 97 psl. YouTube 

filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Duomenys. 

Sprendžiame. 78 – 79  psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

 

7a klasė I grupė 

Tema: 

Apibendriname ir 

sprendžiame. 80 - 82 

psl. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 
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5. 8a klasė 

Tema: Skaičiuojame 

keturkampio plotą. 110 

– 111 psl. YouTube 

filmas. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Kiek yra porų? 74 

– 75 psl. 

5a klasė 

Tema: Stačiakampio 

gretasienio paviršiaus 

plotas. 98 psl. YouTube 

filmas. 

5b klasė 

Tema: Stačiakampio 

gretasienio paviršiaus 

plotas. 98 – 99 psl. 

YouTube filmas. . 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, 

EMA pratybos. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

6. 7a klasė II grupė 

Tema: Kokie 

trikampiai vadinami 

lygiais? 72 – 73 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Trikampio 

lygumo požymis pagal 

dvi kraštines ir kampą 

tarp jų. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

8a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Plotas. Trikampis.  

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Kiek yra porų? 74 

– 75 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

Klasės valandėlė 

Pokalbis: Kokią naują 

veiklą atradau 

karantino metu. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

 

 

Savęs įsivertinimas Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 

7.  8a klasė 

Tema: Apibendriname ir 

sprendžiame. 118 psl. 

YouTube filmas. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

 

 

Konsultacinė pamoka  

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 
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 Savęs įsivertinimas    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 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 

„Piemenėlių dainos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

1d klasė 

Pamokos tema: 

„Kelionė į svečias 

šalis“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Šešioliktinės natos“ 

Skenuota medžiaga  

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikinė abėcėlė“ 

(muzikos klausymas) 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

1a klasė 

Pamokos tema: 

„Kelionė į svečias 

šalis“ (muzikos 

klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

Facebook 

TAMO žurnalas 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

 

Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Neformalus vertinimas 

2. 

 

 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Liaudies instrumentai“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

1c klasė 

 Pamokos tema: 

„Kelionė į svečias 

šalis“. 

1b klasė 

Pamokos tema: 

„Kelionė į svečias 

šalis“. 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikinė abėcėlė“ 

(muzikos klausymas) 

3b klasė 

Pamokos tema: 

„Liaudies instrumentai“ 

(muzikos klausymas). 
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Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Neformalus vertinimas 

3. 

 

 

4b klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikinė abėcėlė“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė 

Pamokos tema 

„Piemenėlių dainos“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

5a klasė 

Pamokos tema: „Mano 

mėgstamas pasaulio 

muzikos atlikėjas“ 

 VAIZDO PAMOKA 

2b klasė  

Pamokos tema 

„Piemenėlių dainos“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

3a klasė 

Pamokos tema: 

„Liaudies instrumentai“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas.. 

 

Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Mokiniai vertinami 

pažymiu 

Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Vaizdo pamokoje 

Neformalus vertinimas 

4. 

 

 

 

 

3a klasė 

Pamokos tema:  

„Liaudies instrumentai“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

4a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikinė abėcėlė“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

1a klasė 

. Pamokos tema: 

„Kelionė į svečias 

šalis“. 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

2a klasė 

Pamokos tema 

„Piemenėlių dainos“ 

(muzikos klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word formate 

6b klasė 

Pamokos tema: 

„Lietuvos pramoginė 

muzikos istorija“. 

Skenuota medžiaga. 

VAIZDO PAMOKA 

 

TAMO žurnalas. TAMO žurnalas. 

Facebook.  

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas.  

EDUKA 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

Neformalus vertinimas Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Vaizdo pamokoje 

Neformalus vertinimas Mokiniai bus vertinami 

idiografiniu vertinimu. 

Nufotografuos. 

Atliktas užduotis ir 

atsiųs mokytojui 

Mokiniai bus vertinami 

pažymiu. 

5. 6a klasė 5b klasė 1c klasė 1d klasė 1b klasė 
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Pamokos tema: 

„Lietuvos pramoginė 

muzikos istorija“. 

Skenuota medžiaga. 

VAIZDO PAMOKA 

Pamokos tema: „Mano 

mėgstamas pasaulio 

muzikos atlikėjas“ 

VAIZDO PAMOKA 

Pamokos tema: 

„Kelionė į svečias 

šalis“ (muzikos 

klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

Pamokos tema: 

„Kelionė į svečias 

šalis“ (muzikos 

klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

Pamokos tema: 

„Kelionė į svečias 

šalis“ (muzikos 

klausymas). 

Mokytojo parengtos 

užduotys Word 

formate. 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

EDUKA  

TAMO žurnalas 

Facebook 

TAMO žurnalas. 

Facebook 

Mokiniai bus vertinami 

pažymiu. 

Mokiniai vertinami 

pažymiu.  

Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas 

6.  8a klasė 

Pamokos tema: 

„Simfoninė poema“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengta 

medžiaga Word 

formate 

VAIZDO PAMOKA 

8b klasė 

Pamokos tema: 

„Simfoninė poema“. 

Skenuota medžiaga. 

Mokytojo parengta 

medžiaga Word 

formate. 

 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema: Nauja 

daina „Saulės zuikutis“ 

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

 

 

 Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas Neformalus vertinimas  

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: 

„Kartojame išmoktas 

dainas“ 

  

  TAMO žurnalas.   

  Neformalus vertinimas   
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

Mokytojas: Vilma Plutienė 
Klasė: Informatika, matematika 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 8b klasė - matematika 

Tema. Keturkampių ir 

trikampių perimetrai ir plotai 

Eduka.lt – skaitmeninė 

mokymosi erdvė. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Duomenų 

apdorojimas ir pateikimas 

skaičiuokle. Teksto ir 

lentelių tvarkymo 

galimybės skaičiuoklėje. 

Mokiniai skiria duomenų 

formatus. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

  6ab klasės II gr. 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai 

Mokiniai valdo 

pagrindines 

pateikčių rengyklės 

priemones. Temą 

geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasėje (Perimetras, plotas). 

Prieš atliekant savarankiško 

darbo užduotis, dar kartą 

pasiskaitykite teoriją: Eduka 

klasėje ir vadovėlyje 118 – 119 

psl., o tik tada atlikite 

savarankiško darbo užduotis 

Ir peržiūrėkite video medžiagą: 

Perimetras: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SAPyRFTFDR8&list=P

LfHFE3YPbb4Pd008qSmesPe

b9oKd7kZ19&index=15 ir 

lygiagretainio plotas: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=s2RBeW61h3Y   ir 

trapecijos ploto formulė: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=HHukJJWK72c 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft 

Teams platformoje 

  Pateikčių rengimo 

struktūra, reikalavimai 

ir užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas Eduka 

klasės  skaitmeninėje 

mokymosi erdvėje. 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-05 d. 

  Pateiktis atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-

08 d. 

2. 8 klasė T grupė 

IT 

Tema: Duomenų apdorojimas 

ir pateikimas skaičiuokle. 

Teksto ir lentelių tvarkymo 

8b klasė – matematika 

Tema. Erdvinės figūros. 

Ritinio paviršiaus plotas 

EMA mokymosi aplinka ir 

Eduka.lt – skaitmeninė 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SAPyRFTFDR8&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SAPyRFTFDR8&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SAPyRFTFDR8&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SAPyRFTFDR8&list=PLfHFE3YPbb4Pd008qSmesPeb9oKd7kZ19&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=s2RBeW61h3Y
https://www.youtube.com/watch?v=s2RBeW61h3Y
https://www.youtube.com/watch?v=HHukJJWK72c
https://www.youtube.com/watch?v=HHukJJWK72c
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galimybės skaičiuoklėje. 

Mokiniai skiria duomenų 

formatus. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

mokymosi erdvė. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

Užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams platformoje 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (Ritinio 

paviršiaus plotas.) 

Prieš atliekant užduotis dar 

kartą pasiskaitykite teoriją: 

Eduka klasėje ir vadovėlyje 

130 psl., 140 psl. 

Ir peržiūrėkite video 

medžiagą: 

Ritinio paviršiaus plotas: 

http://vaizdopamokos.lt/mat

e matika/ritinio-pavirsiaus-

plotas/ 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

   

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-05 d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

   

3. 7a klasė I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir 

pristatymas. Pateikčių rengimo 

pagrindai. Mokiniai valdo 

pagrindines pateikčių 

1c klasė 

IT 

Tema: Žaidimų laboratorija: 

sukurk istoriją 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

 1d klasė 

IT 

Tema: Žaidimų 

laboratorija: sukurk 

istoriją 

6ab klasės I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai 

http://vaizdopamokos.lt/mate%20matika/ritinio-pavirsiaus-plotas/
http://vaizdopamokos.lt/mate%20matika/ritinio-pavirsiaus-plotas/
http://vaizdopamokos.lt/mate%20matika/ritinio-pavirsiaus-plotas/
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rengyklės priemones. Temą 

geba atskleisti glaustai, bet 

įdomia, naudinga, įsimintina 

informacija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

Code.org - skaitmeninė 

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 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Pateikčių rengimo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams platformoje. 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

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, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-05d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

CODE.ORG skaitmeninėje 

erdvėje. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

Pateiktis atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-

08d. 

4. 6ab klasės III gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir 

pristatymas. Pateikčių rengimo 

pagrindai 

Mokiniai valdo 

pagrindines pateikčių 

 8b – matematika 

Tema. Ritinio tūris. 

EMA mokymosi aplinka 

ir Eduka.lt – 

skaitmeninė mokymosi 

erdvė. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

1a klasė 

IT 

Tema: Žaidimų 

laboratorija: sukurk 

istoriją 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo platforma. 

5b klasė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas. 
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rengyklės priemones. 

Temą geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

Mokiniai rengia 

paprastus tekstus 

klaviatūra pagal teksto 

rašybos taisykles. Moka 

formatuoti simbolius 

(tekstą), lygiuoti 

pastraipas, atitraukti 

pirmąją pastraipos 

eilutę. Moka nustatyti 

teksto kalbą ir naudotis 

rašybos tikrinimo 

priemonėmis. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Pateikčių rengimo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams platformoje. 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

 Užduotys paskirtos 

EMA pratybose. 

(Ritinio tūris) 

Prieš atliekant užduotis 

dar kartą pasiskaitykite 

teoriją: Eduka klasėje ir 

vadovėlyje 142 psl. 

Ir peržiūrėkite video 

medžiagą: 

Ritinio tūris: 

http://vaizdopamokos.lt/

mate matika/ritinio-

turis/ 

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 

Užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

http://vaizdopamokos.lt/mate%20matika/ritinio-turis/
http://vaizdopamokos.lt/mate%20matika/ritinio-turis/
http://vaizdopamokos.lt/mate%20matika/ritinio-turis/
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Pateiktis atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-08 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-

08 d. 

5.  7a klasė II gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas. Pateikčių 

rengimo pagrindai. 

Mokiniai valdo pagrindines 

pateikčių rengyklės 

priemones. Temą geba 

atskleisti glaustai, bet 

įdomia, naudinga, 

įsimintina informacija. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

1b klasė 

IT 

Tema: Žaidimų 

laboratorija: sukurk 

istoriją 

Code.org - skaitmeninė 

programavimo 

platforma. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėje Eduka.lt 

mokymosi erdvėje. 

8b klasė - matematika 

Tema. Kūgis 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

 

 Pateikčių rengimo 

struktūra, reikalavimai ir 

užduotys paskirtos Tamo 

dienyne ir Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft 

Teams platformoje 

Užduotys paskirtos 

Code.org mokymosi 

aplinkoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, 

CODE.ORG 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (Kūgis) 

Prieš atliekant užduotis 

dar kartą pasiskaitykite 

teoriją vadovėlyje 132 psl. 

Ir peržiūrėkite video 

medžiagą: 

Kūgis: 

https://www.youtube.com

/watch?v=IB6vOkuTCu0

&index=11&list=PLA73

DF16EFAEA69E7 ir 

kūgio tūris: 

http://vaizdopamokos.lt/m

ate matika/kugio-turis/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IB6vOkuTCu0&index=11&list=PLA73DF16EFAEA69E7
https://www.youtube.com/watch?v=IB6vOkuTCu0&index=11&list=PLA73DF16EFAEA69E7
https://www.youtube.com/watch?v=IB6vOkuTCu0&index=11&list=PLA73DF16EFAEA69E7
https://www.youtube.com/watch?v=IB6vOkuTCu0&index=11&list=PLA73DF16EFAEA69E7
http://vaizdopamokos.lt/mate%20matika/kugio-turis/
http://vaizdopamokos.lt/mate%20matika/kugio-turis/
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

 Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 05-05 d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

CODE.ORG 

skaitmeninėje erdvėje. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje. 

 

6. 2a klasė 

IT 

Tema: Problemų sprendimas 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Dvejetainės apyrankės 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi erdvėse. 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 2 gr. 

Scratch programa. 

Programos aplinka. Objektų 

valdymas. Vaikščiojimas ir 

posūkiai. 

 

5a klasė 

IT 

Tema: Tekstinių 

dokumentų kūrimas, 

tvarkymas ir 

spausdinimas. 

Mokiniai rengia 

paprastus tekstus 

klaviatūra pagal teksto 

rašybos taisykles. Moka 

formatuoti simbolius 

(tekstą), lygiuoti 

pastraipas, atitraukti 

pirmąją pastraipos 

eilutę. Moka nustatyti 

teksto kalbą ir naudotis 

rašybos tikrinimo 

priemonėmis. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

2b klasė 

IT 

Tema: Problemų 

sprendimas 

Eduka.lt - mokausi dirbti 

skaitmeninėje Eduka.lt 

erdvėje. 

Tema: Dvejetainės 

apyrankės 

Code.org - skaitmeninėje 

programavimo 

platformoje 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

skaitmeninėse Eduka.lt ir 

Code.org mokymosi 

erdvėse. 
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Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org mokymosi 

aplinkose. Visa informacija 

apie užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

Užduotys paskirtos Eduka 

klasės ir Code.org 

mokymosi aplinkose. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, EDUKA.LT, 

CODE.ORG 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

Formuojamasis vertinimas Darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 05-

08 d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EDUKA.LT ir 

CODE.ORG 

skaitmeninėse erdvėse. 

 

7. Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 1 gr. 

Scratch programa. Programos 

aplinka. Objektų valdymas. 

Vaikščiojimas ir posūkiai. 

Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 3 gr. 

Scratch programa. 

Programos aplinka. Objektų 

valdymas. Vaikščiojimas ir 

posūkiai. 

 Neformalus švietimas 

Robotikos būrelis 4 gr. 

Scratch programa. 

Programos aplinka. 

Objektų valdymas. 

Vaikščiojimas ir posūkiai. 

 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 

Formuojamasis vertinimas Formuojamasis vertinimas  Formuojamasis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

 

Mokytojas: VILMA VILTĖ ŠIVICKIENĖ 
Klasė: 1b 

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

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  Pasaulio pažinimas 

(integracija su lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

Ką žmonės dirba visą dieną. 

Kuo norėčiau tapti užaugęs. 

Pateiktis : „Profesijų 

įvairovė“. 

Vadov. pusl 51-54 

Pratybos. 

Kūrybinis darbas – mano 

svajonių profesijos koliažas. 

Pasaulio pažinimas 

(integracija su lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

Ką žmonės dirba visą dieną. 

Kuo norėčiau tapti užaugęs. 

Zoom pamoka 

Darbų pristatymas. 

Vadov.pusl 51-54 

Pratybos. 

Kūrybinis darbas – mano 

svajonių profesijos koliažas. 

Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu“) 

TEMA: 

Kas yra gimtinė ? 

Pateiktis apie gimtinę. 

Vadovėlis 74 - 75 psl., 

pratybos  51 - 52 psl., 

Eduka klasė. 

 

Matematika 

TEMA: 

„Laikas“ 

Integruota, projektinė 

veikla. 

Susitikimas Zoom 

platformoje. Užduoties 

pateikimas, aptarimas. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

Ką išmokau rašyti 

taisyklingai? 

Pateiktis.“ Ką turiu mokėti“. 

Vadovėlis 76 - 77 psl., 

pratybos  49 - 50 psl., 

 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Messenger grupė, Tamo 

dienynas. 
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Atlikę užduotis mokiniai 

atliks asmeninį įsivertinimą 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Koliažo atsiuntimas 

mokytojai. 

Atlikę užduotis mokiniai 

atliks asmeninį įsivertinimą 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Nufotografuoti užduočių lapą 

ir atsiųsti el. paštu: 

vilmosviltesklase@gmail.com 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

 

2.  Matematika 

TEMA: 

Skaičiuoju iki 100. 

„Aš jau moku“ 

Vadovėlio pusl., 54-55 

Pratybos pusl., 38-39. 

*Papildomos užduotys 

lapuose. 

Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Kuriose Lietuvos vietose 

verta apsilankyti“?  

Vadovėlis 72 - 73 psl., 

pratybos 49 - 50 psl., 

Eduka klasė. 

*Papildoma užd., lapuose. 

KAS NORI! 

 Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Laikas“ 

Integruota, projektinė 

veikla. 

 

Lietuvių kalba 

Užklasinis skaitymas 

Pristatau savo knygutę. 

Skaitau savarankiškai. 

Eilėraštis mintinai. 

„Aš tavo gimtinė“. 

Vadov.pusl.74 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne, pateiktyje. 

 Ema pratybos, Tamo 

dienynas, bendra grupė. 

 

Vaiko asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

Užduočių fotonuotrauka 

siunčiama mokytojai. 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Mokytojos EMA pratybų 

vertinimas. 

Užduočių fotonuotrauka 

siunčiama mokytojai. 

 

  Lietuvių kalba 

TEMA: 

„Kuriose Lietuvos vietose 

verta apsilankyti“?  

Mokausi ieškoti informacijos 

bei pagrįsti savo nuomonę. 

Matematika 

TEMA: 

„Laikas, laikrodis“, 

vadovėlio psl., 60-61. 

Darbas pratybose, psl. 41. 

STEAM. 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir matematika). 

TEMA: 

„Laikas“ 

Fizinis ugdymas 

Integracija su anglų kalba 

TEMA: 

„Mankštinuosi kartu su 

draugu“ 
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*Užduotys lapuose. 

*Užduotis Edukoje. 

 

 

Pamoka vyks ZOOM 

platformoje. 

Arba bus pateiktas garso 

įrašas. 

 

*Papildomos užduotys į 

sąsiuvinį (prisegtame 

aplanke). Užduotis turi atlikti 

visi. 

Integruota, projektinė 

veikla. 

 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir TAMO 

dienyne. 

Užduotys pateiktos 

bendroje sukurtoje grupėje 

ir TAMO dienyne.- EMA. 

 

 Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

Fotonuotraukos siuntimas 

mokytojai. 

Vertinimas. Tėvelių ir vaikų 

asmeniniai aptarimai ir 

pamąstymai. Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona 

Vaiko asmeninis 

įsivertinimas „Sėkmės 

dienoraštyje“ sistema - 

geltona, žalia, raudona. 

 

 

 

 

4. 

Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu) 

TEMA: 

Teksto suvokimas. 

„Ką supratau perskaitęs tekstą 

keliautojas?“. 

Veiksmo žodžiai. 

Vad. pusl. 70-71 

Pratybų pus. 47-48 

 Fizinis ugdymas 

Integracija su anglų kalba 

TEMA: 

„Mankštinuosi kartu su 

draugu“ 

Nuoroda pateikta bendroje 

sukurtoje grupėje, TAMO 

dienyne 

Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„Laikas“ 

Integruota, projektinė 

veikla. 

 

Matematika 

TEMA: 

Kaip apskaičiuoti įvykio 

trukmę ? 

„Pažįstu laikrodį.“ 

Vadov. pusl. 62-63 

Pratybos pusl. 42. 

*Užduotys atsikaitymui - 

užduočių lape „Skaičiuoju“. 

*Papildoma užduotis EMA 

pratybose. 

*Papildomos užduotys 

lapuose 
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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. 

 

Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

 Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. „Sėkmės 

dienoraščio“ pildymas. 

Vertinimas. Vaiko 

asmeninis įsivertinimas 

„Sėkmės dienoraštyje“ 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 

 

5. Lietuvių kalba 

(integracija su pasaulio 

pažinimu) 

TEMA: 

„Pakartoju, prisimenu“. 

Mokausi rašyti pilnu sakiniu. 

Kuo norėčiau tapti užaugęs. 

Užduotys. 

Eduka klasėje ir lapuose. 

 

Matematika 

TEMA: 

„Laikas“ 

„Matuojame skaičiuojame“ 

Vadovėlio  pusl., 56-59. 

Atlieku užduotis pratybose. 

Užduotys pratybose pusl., 

40 

*Papildomas lapas su 

užduotimis. 

Skaitmeninės EMA užduotys. 

 Dailė ir technologijos 

(integracija su pasaulio 

pažinimu ir lietuvių 

kalba). 

TEMA: 

„Laikas“ 

Integruota, projektinė 

veikla. 

 

 

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 -  Neformalus ugdymas- 

Kūrybinės dirbtuvės. 

 KLASĖS VALANDĖLĖ 

TEMA: 
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Fizinis aktyvumas ir sveika 

gyvensena. 

TEMA: 

Mažųjų joga 

pateikiama nuoroda. 

TEMA: 

Tema: „ Karpinio kūryba“. 

Pateikiama nuoroda. 

Refleksijos ir motyvacija – 

kaip išdrįsti ir įveikti savo 

baimes. 

Emocijų raiška judesiu. 

Empatijos ugdymas. 

Mokausi atpažinti jausmus. 

Sąvokos:laimingas, liūdnas, 

iširdęs. 

Pateiktis „Kas gyvena mūsų 

viduje ?“ 

Praktinė užduotis. 

Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. paštu. 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. paštu. 

 Užduotys pateiktos bendroje 

sukurtoje grupėje ir el. 

paštu. 

Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema - geltona, žalia, 

raudona. 

 Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų įsivertinimas 

sistema- geltona, žalia, 

raudona. 

 Aptarimas su tėveliais, 

asmeninis vaikų 

įsivertinimas sistema- 

geltona, žalia, raudona. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 d.) 

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

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

dienyno pagalba 

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

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

temą. 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
 

1. 

5b klasė -  Gamta ir 

žmogus 

Tema: Laukinė ir naminė 

kiaulė 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Tema: Žaibai ir perkūnija 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 182, 183 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1 2,3,4,5 kl. iš 

183 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

34 psl. 

https://prezi.com/mh3xa5pc
l7gj/5-kl-94-laukine-ir-

namine-kiaule/ 

 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 222, 223 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

34 psl. 

 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu 

 

  Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu 

EMA pratybos 

 

https://prezi.com/mh3xa5pcl7gj/5-kl-94-laukine-ir-namine-kiaule/
https://prezi.com/mh3xa5pcl7gj/5-kl-94-laukine-ir-namine-kiaule/
https://prezi.com/mh3xa5pcl7gj/5-kl-94-laukine-ir-namine-kiaule/
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 Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

2 

 

5a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Laukinė ir naminė 

kiaulė 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 5a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Eiklusis žirgas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

6b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Žaibai ir perkūnija 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 182,183 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į 1 2,3,4,5 kl. iš 

1183 psl. 

3. Atlikti užduotis iš pratybų 

34 psl. 

https://prezi.com/mh3xa5pc
l7gj/5-kl-94-laukine-ir-

namine-kiaule/ 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 184, 187 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

35,36  psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 222, 223 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

34 psl. 

 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

 Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas 

 

3 6b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Elektros krūviai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

6a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Elektros krūviai 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

 

5b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Eiklusis žirgas 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

8b klasė – Chemija 

Tema: Šiltnamio efektas ir jo 

padariniai aplinkai 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu  

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 220,221 psl. 

Atsakyti į 1,2,3,4 kl. iš 221 

psl 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

33 psl.  

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

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 220,221 psl. 

Atsakyti į 1,2,3,4 kl. iš 221psl 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 33 

psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 184, 187 psl. 

2. Atlikti užduotis iš pratybų 

35,36 psl. 

 

Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 128,129 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3,4 kl. iš 129 

psl. 

 

 

EMA pratybos. EMA pratybos. Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

https://prezi.com/mh3xa5pcl7gj/5-kl-94-laukine-ir-namine-kiaule/
https://prezi.com/mh3xa5pcl7gj/5-kl-94-laukine-ir-namine-kiaule/
https://prezi.com/mh3xa5pcl7gj/5-kl-94-laukine-ir-namine-kiaule/
https://prezi.com/5ewm3-6dth_k/kosmoso-tyrimai/
https://prezi.com/5ewm3-6dth_k/kosmoso-tyrimai/
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Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 

4. 8a klasė - Chemija  

Tema: Anglis- gyvybės 

elementas 

Pamoka vyks  asinchroniniu 

būdu. 

8b klasė - Biologija  

Tema: Kraujo grupės, jų 

paveldėjimas 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

 

7a klasė 2 gr. –Biologija 

Tema: Gyvybė gėluose 

vandenyse 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

8a klasė – Chemija 

Tema: Šiltnamio efektas ir jo 

padariniai aplinkai 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 126,127 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. kl. iš 

127 psl. 

 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 124-129 psl. iš 

vadovėlio 

2. Spręsti uždavinius apie  

kraujo grupių paveldėjimą. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 72, 75 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 75 

psl. 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 128,129 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3,4 kl. iš 129 

psl. 

 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

5. 8b klasė – Chemija 

Tema: Anglis- gyvybės 

elementas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu mokymas 

8a klasė – Biologija 

Tema: Kraujo grupės, jų 

paveldėjimas 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu  

7a klasė 1 gr. -Biologija  

Tema: Gyvybė gėluose 

vandenyse 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu  

7a klasė 2 gr. – Biologija 

Tema: Gyvybė gėluose 

vandenyse (kartojimas) 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 126,127 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 127 

psl. 

 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 124-129 psl. iš 

vadovėlio 

2. Spręsti uždavinius apie  

kraujo grupių paveldėjimą. 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 72, 75 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3 kl. iš 75 

psl. 

 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 72, 75 psl. 

2. Atlikti EMA užduotis 

 

 

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: Gyvybė gėluose 

vandenyse (kartojimas) 

Klasės  

Valandėlė 

Sveika mityba 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Įelektrintas balionas 

https://www.youtube.com/
watch?v=96J-3_j1-2g 

Įelektrintas balionas 

https://www.youtube.com/watc
h?v=96J-3_j1-2g 

 .Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 72, 75 psl. 

2. Atlikti EMA užduotis 

 

https://www.you
tube.com/watch?
v=bBcEQJzCNOo

&t=851s 

   Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=96J-3_j1-2g
https://www.youtube.com/watch?v=96J-3_j1-2g
https://www.youtube.com/watch?v=96J-3_j1-2g
https://www.youtube.com/watch?v=96J-3_j1-2g
https://www.youtube.com/watch?v=bBcEQJzCNOo&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=bBcEQJzCNOo&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=bBcEQJzCNOo&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=bBcEQJzCNOo&t=851s
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 4 d. – gegužės 8 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. 

 

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

Tema: Filmo „Riešutų duona“ 

peržiūra. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

5 b klasė - kalba 

Tema: Pasakojimo, aprašymo 

ir samprotavimo pastraipos. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

   Sukurti rišlų tekstą pagal 

pateiktas rekomendacijas 

Susipažinti su medžiaga. 

Atlikti užduotis, pateiktas 

Tamo 

   Mokiniai atlikę darbą užduotis 

atsiunčia į Tamo 

Mokiniai atliktas užduotis 

įsivertina  

2.  5 b klasė- kalba 

Tema : Būdvardžio reikšmė, 

gramatiniai požymiai  

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

 5b klasė - literatūra 

Tema :3. Uždraustas vardas 

S. Nėris „Eglė žalčių karalienė“. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

 

8b klasė - literatūra 

Tema: Filmo „Riešutų duona“ 

žiūrėjimas. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 
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 Susipažinti su medžiaga psl. 

76 – 78 

Atlikti užduotis, pateiktas 

Tamo. 

 Atidusis ištraukų skaitymas ir 

suvokimas (psl. 75 – 76)  

Atlikti psl.75 – 2, 3, 5 užduotis  

Sukurti rišlų tekstą pagal 

pateiktas rekomendacijas 

 

 Kaupiamasis vertinimas  Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę darbą atsiunčia 

į Tamo  

3. 5 b klasė- literatūra 

Tema: Uždraustas vardas 

S. Nėris „Eglė žalčių 

karalienė“.  

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 

8a klasė - literatūra 

Tema: Kodėl literatūrai 

svarbus žmogaus vidinis 

pasaulis? S. Šaltenis 

„Riešutų duona“. Veikėjo 

vidinis pasaulis. 

Pamoka vyks sinchroniniu  

būdu 

  8a klasė - literatūra 

Tema: Filmo „Riešutų duona 

žiūrėjimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

Atidusis ištraukų skaitymas 

ir suvokimas (psl. 72 – 74) 

Tekstas ir sąsiuvinis 

Atidusis ištraukų skaitymas 

ir suvokimas (psl. 72 – 74) 

Tekstas ir sąsiuvinis 

  Sukurti rišlų tekstą pagal 

pateiktas rekomendacijas 

 

Kaupiamasis vertinimas Kaupiamasis vertinimas   Mokiniai atlikę darbą  

atsiunčia į Tamo dienyną 

4. 8b klasė - literatūra  

Tema: Kodėl literatūrai 

svarbus žmogaus vidinis 

pasaulis? S. Šaltenis  

„Riešutų “. Veikėjo vidinis 

pasaulis. Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu. 

8a klasė – kalba 

Tema: Atlikto kalbos 

kontrolinio klaidų 

aptarimas. Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu. 

 

 8b klasė -  literatūra  

Tema: Filmo „Riešutų duona“ 

žiūrėjimas.  

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

 

Atidusis ištraukų skaitymas 

ir suvokimas (psl. 97 - 100) 

Tekstas ir sąsiuvinis 

Sąsiuvinis ir užduotyse 

padarytų  klaidų aptarimas, 

taisymas 

 Sukurti rišlų tekstą pagal 

pateiktas rekomendacijas 

 

Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

 Mokiniai atlikę darbą  atsiunčia 

į Tamo 

 

5.  8b klasė - literatūra  

Tema: Kodėl literatūrai 

svarbus žmogaus vidinis 

pasaulis? S. Šaltenis 
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„Riešutų duona“. Veikėjo 

vidinis pasaulis. 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 Atidusis ištraukų skaitymas 

ir suvokimas (psl. 72 – 74) 

Tekstas ir sąsiuvinis 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - literatūra 

Tema: Kodėl literatūrai 

svarbus žmogaus vidinis 

pasaulis? S. Šaltenis  

„Riešutų duona“. Veikėjo 

vidinis pasaulis.  

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

8b klasė - kalba 

Tema: Atlikto kalbos 

kontrolinio klaidų aptarimas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

 

   

Atidusis ištraukų skaitymas 

ir suvokimas (psl. 97 - 100) 

Tekstas ir sąsiuvinis 

Sąsiuvinis ir užduotyse 

padarytų  klaidų aptarimas, 

taisymas 

   

Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną. 

   

7.    Konsultacija -  pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

 

   Tema: Raštingumo pratybos  

Užduotys atliekamos  

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

 

   Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

 

 

 


