
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Gegužės 11 d.- gegužės 15 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: Asta Aleksandravičienė 

Mokytojas: A. Macežinskienė 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 

Mokytojas: Ina Andrulienė 

Mokytojas: Inga Levinskienė 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 

Mokytojas: Jolita Miškinienė 
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Mokytojas: Kristina Ališauskienė 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 

Mokytojas: M.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 

(Birželio 1 d.- birželio 5 d.) 

Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 
Dalykas: Šokis 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
  5 a klasė 

TEMA:  

Atpažink šokių stilių. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  
Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

   

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
   

 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

   

2.        1d klasė  5b klasė 

TEMA: 

3a klasė 4a klasė 
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Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;  

Atpažink šokių stilių.  

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

 Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu.  

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;  

Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;  

  Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

  

  Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

  

3.  1a klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;  

2b klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;  

6b klasė 

TEMA: Atpažink šokių 

stilių. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie šokių istoriją. 

4b klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;  

   Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

 

   Vertinimas. Darbo 

pateikimas laiku ir 

užduoties išpildymas. 

 

4.  1b klasė 
Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;   

2a klasė 
Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;   

3a klasė 
Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;   

1c klasė 
Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;  
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5.   PUG  

Youtube šokio su 

muzika nuorodos 

pateikimas 

6a klasė 

TEMA: 

Atpažink šokių stilių. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

Mokiniai atliks  užduotį 

apie šokių istoriją. 

 

 

 
 Rekomendacijos 

pokalbiui su Tėvais 

patalpintos Tamo 

dienyne 

Informacija pateikta  

Tamo dienyne 
 

  Aptarimas su tėveliais. Vertinimas. Darbo 

pateikimas laiku ir 

užduoties išpildymas. 

 

6.  Būrelis: 1-4 kl. 

Gatvės šokiai. House 

stilius. 

Būrelis: 1-4 kl. 

Šiuolaikiniai šokiai: 

Baleto pagrindai. 

Būrelis: 1-4 kl. 

Zumba Latino šokis. 
 

 Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 

Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 

Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 
 

     
7.  Būrelis: 5-6 kl. 

Zumba Latino šokis. 

Būrelis: 5-6 kl. 

Šiuolaikiniai šokiai: 

Baleto pagrindai. 

Būrelis: 5-6 kl. 

Gatvės šokiai. House 

stilius. 

 

 Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 

Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 

Informacija pateikta 

Tamo dienyne. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 
Dalykas: fizika 

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

galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

     

     

2.      

     

     

3.      

     

     

4.   7a (1) klasė 

Tema ,,Elektriniai 

reiškiniai gamtoje“. 

Grupinis ir savarankiškas 

darbas Office 365. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 

 8 a klasė 

Tema ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas“.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 

  Office 365  Office 365 

  Testinė užduotis 

,,Elektriniai reiškiniai“ 

Office 365 

 Pasiruošimas fizikinių 

žinių ir įgūdžių patikros 

testui 
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Testo vertinimas 

5.   8 a klasė 

Tema ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas“.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 

 8 b klasė 

Tema  ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas “.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 

  Office 365  Office365 

  Testas ,,Kūnai skysčiuose 

ir dujose“ 

Office 365 

Testo vertinimas 

 Pasiruošimas fizikinių 

žinių ir įgūdžių patikros 

testui 

6.   7a(2) klasė 

Tema ,, Elektriniai 

rei6kiniai gamtoje“. 

Grupinis ir savarankiškas 

darbas Office 365. 

Vaizdo konsultacija  

13.00 

  

  Office365   

  Testinė užduotis 

,,Elektriniai reiškiniai“ 

Office 365 

Testo vertinimas 

  

7.   8b klasė 

Tema ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas “.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 

  

  Office365   
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  Testas ,,Kūnai skysčiuose 

ir dujose“ 

Office 365 

Testo vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 d. – birželio 5 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. Pažiūrėti filmuką apie 

saugų elgesį vasarą, 

vaizdo medžiagos 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Vaizdo medžiaga apie 

saugius žaidimus 

gamtoje, , nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje. 

Saugus elgesys 

,nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Sudelioti interaktyvę 

delionę apie vasarą , 

nuoroda patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Mano tėtis – 

superherojus. Kuo 

daugiau gražių žodžių 

pasakyti tėčiui. 

       

 

 

 

     

 

 

2. Pokalbis su tėvais pagal 

pateiktus klausimus 

,,Žaidimai padeda 

užaugti“. Žaidžiu su 

draugais arba tėvais 

Pažiūrėjus filmuką 

pasakyti kaip vaikai 

elgėsi gamtoje, nuoroda 

patalpinta Facebook 

Animacijos dirbtuvės 

,,Gamta kine“- 

filmukas, nuoroda 

patalpinta Facebook 

. 
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socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje . 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje . 

Paklausyti dainos 

,,Vasara – pasaka“ / 

Kakė Makė, nuoroda 

patalpinta 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Pagal duotas nuorodas 

pažaisti patikusį 

žaidimą, nuoroda 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Iš gamtoje esančių 

žiedų nupynti vainiką. 

Paklausyti ,,Iškylautojų 

dainos“ nuoroda, 

patalpinta Facebook 

socialiniame tinkle, 

tėvelių grupėje 

 

     

3. Kūrybinė užduotis: 

,,Piešiu vaivorykštę“ 

 

Kūrybinė užduotis: 

Nupiešti žaidžiančius 

vaikus. 

Kūrybinė užduotis: iš 

gamtinės medžiagos 

esančios lauke, 

sudėlioti žodį ,,Vasara“ 

Kūrybinė užduotis: 

padaryti aitvarą. 

 

Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėje 

Darbelio nuotrauka 

patalpinama 

Facebook socialiniame 

tinkle, tėvelių grupėj 

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 

Birželio 1 –5 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: PASSIVE 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

2a klasė  

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

5a/b klasės 

Tema: Grammar practice. 

Grammar bank 7. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

2b klasė 

integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

6a/b klasės 

Tema: Practising present 

perfect.  

Writing about experienced 

situations. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

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 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas e 

digitbooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 

  

2. 

 

 

4a klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

2b klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

8b klasė 

Tema: Everyday English: 

discussing career options.  

2a klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

5a/b klasės 

Tema: Everyday English: 

ordering food/drinks. 
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nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

 

 

 Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 

 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

 

 Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 

 

  Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.   

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.   

  Kaupiamasis vertinimas  Kaupiamasis vertinimas 

3. 

 

 

 

8b klasė 

Tema: practising 

modals; order of 

adjectives. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

3a klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

4a klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

3a klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

 

Visa informacija apie 

testą bus teikiama  

Office 365 TEAMS. 

    

Vertinama pagal 

surinktų balų lentelę. 

    

4. 

 

 

6a/b klasės 

Tema: Grammar: 

present perfect. 

Just/already/since/yet. 

Vaizdo pamoka office 

365 Teams. 

3b klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

4b klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

 

3b klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

    

Kaupiamasis vertinimas     

5. 

 

 

5a/b klasės 

Tema: Grammar 

practice: quantitives. 

Will and going to 

expressing future. 

 7a klasė 

Tema: The cousative. 

Reflexive pronouns. 

Vaizdo pamoka Office 

365 teams. 

 

4b klasė 

 Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

7a klasė 

Tema: Grammar practice. 

Grammar bank 7. 
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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 

Kaupiamasis vertinimas  Kaupiamasis vertinimas   Vertinimas pažymiu. 

6.  6a/b klasės 

Tema: Grammar practice. 

Grammar bank 7. 

Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 

 8b klasė 

Tema: Reading: Traditional 

jobs. A woman of courage. 

Text comprehension. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

 

  Vertinimas pažymiu.  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 – 5 d. d.) 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 
Dalykas: lietuvių kalba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. 6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Ruošimasis 

baigiamajam literatūros 

darbui. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Baigiamasis 

literatūros darbas. 

Testavimas vyks 

EDUKA mokymosi 

aplinkoje. 

6a klasė 

Tema – 

Samprotavimas. 

Kaip samprotauti? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

5a klasė 

Tema – Pasakojimas. 

Tiesioginė kalba 

pasakojime. 

Psl. vadovėlyje 100-

103; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema – Kuriu/rašau 

pasakojimą. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Baigiamojo darbo  

aptarimas vyks vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

2. 7a klasė 6b klasė 7a klasė 7a klasė 6a  klasė 
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LITERATŪRA 

Tema – Ruošimasis 

rašinio rašymui. 

Medžiagos rinkimas, 

sisteminimas. 

 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

LITERATŪRA 

Tema – Baigiamasis 

literatūros darbas. 

Testavimas vyks 

EDUKA mokymosi 

aplinkoje. 

Tema – Veiksmažodžių 

neasmenuojamų formų 

kartojimas. 

KALBOS vadovėlyje 

52 psl.; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Tema – Veiksmažodžių 

neasmenuojamų formų 

kartojimas. 

KALBOS vadovėlyje 

52 psl.; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Tema – Kaip rašyti 

rašinį? 

Psl. vadovėlyje 152-

154; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus  teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus  teikiama 

TAMO 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Baigiamojo darbo  

aptarimas vyks vaizdo 

pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

3. 7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Rašinio 

rašymas „Kuo 

prasmingos kelionės“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

Tema – 

Samprotavimas. 

Kaip samprotauti? 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

7a klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

neasmenuojamų formų 

kartojimas.  KALBOS 

vadovėlyje 52 psl.; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

Tema – Veiksmažodžių 

neasmenuojamų formų 

kartojimas. 

KALBOS vadovėlyje 

52 psl.; 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus  teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus  teikiama 

TAMO 

 

Rašinio  aptarimas,   

vyks  vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyks  vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

 

 

 

 

4. - 5a klasė 

LITERATŪRA 

5a klasė 

LITERATŪRA 

- 7a klasė 
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Tema – Ruošimasis 

baigiamajam literatūros 

darbui. 

Mokymasis vyks 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

 

Tema – Baigiamasis 

literatūros darbas. 

Testavimas vyks 

EDUKA mokymosi 

aplinkoje. 

 

 

Tema – Išplėstinės 

aplinkybės ir jų 

skyryba. 

Psl. 48-49 KALBOS 

vadovėlyje. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 Vaizdo pamoka 

Office 365 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Vaizdo pamoka 

Office 365 

 

 Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

Baigiamojo darbo  

aptarimas vyks vaizdo 

pamokoje. 

 Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

5. 6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Ruošimasis 

baigiamajam literatūros 

darbui. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Ruošimasis 

rašinio rašymui. 

Medžiagos rinkimas, 

sisteminimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

Tema – Mokomės 

samprotauti. 

Priežastis – pasekmė. 

Psl. vadovėlyje 148-

151; 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė 

Tema – Kaip rašyti 

rašinį? 

Psl. vadovėlyje 152-

154; 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema – Kuriu/rašau 

pasakojimą. 

Mokymasis 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 

 

Vaizdo pamoka 

Office 365 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 
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6. 7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Ruošimasis 

rašinio rašymui. 

Medžiagos rinkimas, 

sisteminimas. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

7a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Rašinio 

rašymas „Kuo 

prasmingos kelionės“ 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

Tema – „Mano 

vertybės“ 

6a klasė 

Tema – Mokomės 

samprotauti. 

Priežastis – pasekmė. 

Psl. vadovėlyje 148-

151; 

Mokymasis vyksta 

sinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Rašinio  aptarimas vyks 

vaizdo pamokoje. 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Aušra Bereikienė 
Klasė: 2 b klasė 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

„Mano namų biblioteka“ Peržiūrėti savo namų biblioteką ir išrinkti  knygas, kurioms tinka šios nominacijos:  

• „Seniausia knyga namuose“. 

• „Knyga, kurią man skaitydavo/skaito prieš miegą“. 

• „Knyga, kurią neseniai perskaičiau“. 

• „Knyga, kuri padėjo išmokti skaityti“. 

• „Knyga, kurią rekomenduoju perskaityti draugui“. 

• „Knyga, kurią man padovanojo“. 

• Vaikai išrenka knygas nominantes, jas nufotografuoja ir atsiunčia į klasės PADLET platformoje esančią 

paskirtą vietą (iki birželio 3 dienos).  

• Birželio 4 dieną  Zoom vaizdo pamokoje, kiekvienas pristato knygą, kurią rekomenduoja perskaityti 

draugui (pristatymas: knygos autorius, pavadinimas, kodėl verta knygą perskaityti, kokiam klasės draugui 

siūloma knygą perskaityti).  

• Reikalavimai fotografijai: 

Visos knygos turi būti nufotografuotos vienoje nuotraukoje;  

• Nominacijų pavadinimai dailiai užrašyti ant tvarkingai iškirptų lapelių, aiškiai matomi ir padėti ant knygų.  

 Po nuotraukomis (PADLET platformoje), vaikai rašo komentarus – pagyrimus savo klasės draugams. Atlikę 

projektinę užduotį ir aktyviausi projekto dalyviai gauna įvertinimus už lietuvių kalbą ir pasaulio pažinimą. 

 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
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Individualios lietuvių kalbos 

konsultacijos 

Individualios matematikos 

konsultacijos 

Individualios lietuvių 

kalbos konsultacijos 

Individualios matematikos 

konsultacijos 

Individualios pasaulio 

pažinimo konsultacijos 

 Individualios lietuvių kalbos 

konsultacijos 

Individualios 

matematikos 

konsultacijos 

Individualios pasaulio 

pažinimo konsultacijos 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: DAIVA JAKUČIONIENĖ 
Dalykas: istorija 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.  5b klasė 

Tema: Kartojimo pamoka. 

Pasiruošimas atsiskaitymo 

darbui.  

Vadovėlyje P.134-173 
Teams vaizdo pamoka  

 

8a klasė 

Tema: ATR užsienio politika 

XVI – XVII a. I pusėje 

Vadovėlyje P.237-239, 

pratybų sąsiuvinyje P.42 5 ir 6 

užd.  

Teams vaizdo pamoka  

7a klasė II gr. 

Tema: Atsiskaitomasis 

darbas ,,Senovės Roma“ 
Teams  vaizdo pamoka 

7a klasė II gr. 

Tema: Atsiskaitomasis 

darbas ,,Senovės Roma“ 
Teams  vaizdo pamoka 

  Užduotys vadovėlyje 

P.134-173  

Užduotys vadovėlyje P.237-

239 ir pratybų sąsiuvinyje 

P.42-5 ir 6 užd.  

Užduotys TEAMS  Užduotys TEAMS 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

 pamokoje  

Užduočių sprendimas 

vertinamas pažymiu. 

Užduočių sprendimas 

vertinamas pažymiu 

2.  5a klasė 

Tema: Kartojimo pamoka. 

Pasiruošimas atsiskaitymo 

darbui.  

6a klasė 

Tema: Kartojimo pamoka. 

Pasiruošimas atsiskaitymo 

darbui.  

5a klasė 

Tema:  
Atsiskaitomojo darbo  

,,Okupacijų laikotarpis. 
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Vadovėlyje P.134-173 
Teams vaizdo pamoka  

Vadovėlyje 154-171 

Teams vaizdo pamoka 

Atkūrus Lietuvos 

nepriklausomybę.“ pamoka. 

Teams vaizdo pamoka  

 Užduotys vadovėlyje 

P.134-173  

Užduotys vadovėlyje 

 P.154-171 

 

EMA užduotys  

 Pokalbis ir avarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams pamokoje 

EMA užduočių sprendimas  

vertinamas pažymiu 

 

3.  7a klasė II gr. 

Tema:  

Kartojimo pamoka. 

Pasiruošimas atsiskaitymo 

darbui ,,Senovė Roma“ 

Vadovėlyje P.170-211 

8b klasė  
Tema: Tema: ATR užsienio 

politika XVI – XVII a. I pusėje 

Vadovėlyje P.237-239, 

pratybų sąsiuvinyje 

 P.42 5 ir 6 užd.  

Teams vaizdo pamoka 

6a  klasė 

Tema: Atsiskaitomojo 

darbo ,,Šiuolaikinė Europa“ 

pamoka 

Teams vaizdo pamoka  

  

5b klasė  

Tema:  
Atsiskaitomojo darbo 

pamoka ,,Okupacijų 

laikotarpis. Atkūrus Lietuvos 

nepriklausomybę.“ 

Teams vaizdo pamoka  

 Užduotys vadovėlyje 

P.170-211 

Užduotys vadovėlyje  

P.237-239 ir pratybų 

sąsiuvinyje P.42-5 ir 6 užd 

EMA užduotya  EMA užduotys 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

EMA užduočių sprendimas 

vertinams pažymiu 

EMA užduočių sprendimas  

vertinamas pažymiu 

4. 

 

 

 

 7a klasė I gr.  

Tema: 

Kartojimo pamoka. 

Pasiruošimas atsiskaitymo 

darbui ,,Senovės Roma“ 

Vadovėlyje P.170-211 

Teams vaizdo pamoka 

 6b  klasė 

Tema: Atsiskaitomojo 

darbo ,,Šiuolaikinė Europa“ 

pamoka  

Teams vaizdo pamoka  

8a klasė  

Tema: Kartojimo pamoka .  

Užduotys vadovėlyje 

 P.240-242, pratybų 

sąsiuvinyje P. 43-2 ir 3 užd.  

Darbas su kontūrinių 

žemėlapių užduotimis  

Teams vaizdo pamoka  
 Užduotys vadovėlyje 

P.170-211 

 EMA užduotys Užduotys vadovėlyje 

P. 240-242, pratybų 

sąsiuvinyje P.43-2 ir 3 užd. 
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Darbas su kontūrinių 

žemėlapių užduotimis 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje 

 EMA užduočių sprendimas 

vertinams pažymiu 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

5.  6 b klasė 

Tema: Kartojimo pamoka. 

Pasiruošimas atsiskaitymo 

darbui.  

Vadovėlyje 154-171 

Teams vaizdo pamoka 

  8b klasė  

Tema: : Kartojimo pamoka .  

Užduotys vadovėlyje 

 P.240-242, pratybų 

sąsiuvinyje P. 43-2 ir 3 užd.  

Darbas su kontūrinių 

žemėlapių užduotimis  

Teams vaizdo pamoka  
 Užduotys vadovėlyje 

P.154-171 

  Užduotys vadovėlyje 

P. 240-242, pratybų 

sąsiuvinyje P.43-2 ir 3 užd. 

Darbas su kontūrinių 

žemėlapių užduotimis 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje.  

  Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

6.     5b  klasė 

  Klasės valandėlė.  

Teams vaizdo pamoka 

    Pokalbis Teams vaizdo 

pamokoje  

    Nėra  

7.    Neformalusis švietimas 

„Gimtojo krašto pažinimo“ 

būrelio veikla 

 

   Vaizdo informacijai 

YouTube nuoroda  

,,Stop juosta  maršrutas  

Nr. 7 ,,Švietimo sistema 

tarpukariu“  
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https://www.youtube.com
/watch?v=y7Miwrmsw2s&t

=796s 

   Nėra  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y7Miwrmsw2s&t=796s
https://www.youtube.com/watch?v=y7Miwrmsw2s&t=796s
https://www.youtube.com/watch?v=y7Miwrmsw2s&t=796s
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 
Klasė: vokiečių kalba 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.       

     

     

2.     7a klasė 

Tema: Kartojimas 
Užduotys pateikiamos 

Tamo ,   

Konsultacija per 

Microsoft Office 365 

    Tamo dienyne pateiksiu  

nuorodas, instrukcijas 

Projektas „Mano 

šeima“ 

     

Kūrybinė užduotis. 

Vertinimas vyks kartą 

per sav., ištaisius 

atsiųstus namų darbus 
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3.     7a klasė 

Kartojimas 

Užduotys pateikiamos  

Tamo, konsultacija-  

per Microsoft Office 

365 

    Tamo dienyne pateiksiu  

nuorodas, instrukcijas 

    Parengti pateiktį 

„Mano šeima“. Darbus 

mokiniai atsiųs TAMO, 

vertinimas vyks kartą 

per sav. 

4.      

     

     

5.     6ab klasė 

Kartojimas  

užduotys  

pateikiamos per  Tamo,  

konsultacija -Microsoft 

Office 365 

    Kūrybinė užduotis 

Meine Schule Tamo 

dienyne pateiksiu  

nuorodas, instrukcijas  

    „Schule“ Darbus 

mokiniai atsiųs el. 

paštu, vertinimas vyks 

kartą per sav. 

6.     6ab klasė 

Kartojimas 

Užduotys pateikiamos 

per  Tamo, Microsoft 

Office 365 
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    Kūrybinč užduotis 

„Meine 

Schule“(Planas) 

Tamo dienyne pateiksiu  

nuorodas, instrukcijas 

    Parengti pateiktį 

„Schule“ 

Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 3 d., birželio 5 d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadien

is 

Penktadienis 

1.     8b klasė 

Bendra tema: Kas padeda mums 

bendrauti. Mokysimės papasakoti, 

kas trukdo mums bendrauti. 

    Atlikti užduotį (vadovėlis, psl. 98 - 

pr. 3g). 

    Kaupiamasis balas. Atlikti priskirtą 

užduotį (pratybų sąsiuvinis, psl. 54 - 

pr. 2), nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

2.     7a klasė 

Bendra tema: Mano diena. 

Mokysimės naujus žodžius tema 

"Mano diena" ir juos vartoti 

pratimuose. Vaizdo pamoka 

Office365 platformoje.  

    1. Skaityti, versti naujus žodžius 

tema –„Mano diena“. 

2. Atliksime pratimą vadovėlyje 

(psl.69 - pr. 5) 

    Išmokti skaityti tekstą (vadovėlis, 

psl. 68 - pr. 1), įrašyti skaitymą ir 

išsiųsti į https://www.tamo.lt/ 

3.   8a klasė  7a klasė 

https://dienynas.tamo.lt/
https://www.tamo.lt/
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 Bendra tema: Kas padeda mums bendrauti. 

Mokysimės papasakoti, kas trukdo mums 

bendrauti. 

Bendra tema: Mano diena. Skaičiai 

nuo 1 iki 100. Mokysimės skaičius 

nuo 1 iki 100. 

  Atlikti užduotį (vadovėlis, psl. 98 - pr. 3g). 

 

 1. Susipažinsime su skaičiais 

https://klase.eduka.lt/ skaitmeninėje 

erdvėje. 

2. Išmoksime skaičių tarimą 

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

XsQMPBptMU 

  Kaupiamasis balas. Atlikti priskirtą užduotį 

(pratybų sąsiuvinis, psl. 54 - pr. 2), 

nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

 Kaupiamasis balas. Atlikti priskirtą 

užduotį 

https://learningapps.org/view336601

1, nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

4.   8a klasė 

Bendra tema: . Kas padeda mums bendrauti. 

Mokysimės naujus žodžius tema „Что 

помогает нам общаться“. 

Vyks vaizdo pamoka 06 - 03 d. 11 val. 

Office 365 platformoje.  

  

 

  1. Skaityti, versti naujus žodžius tema „Что 

помогает нам общаться “. 

2. Atlikti mokytojos paruoštą užduotį. 

  

 

  Kaupiamasis balas. 

Atlikti priskirtą užduotį (vadovėlis, psl. 97 - 

pr. 3b), nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

  

 

5.   8b klasė 

Bendra tema: . Kas padeda mums bendrauti. 

Mokysimės naujus žodžius tema „Что 

помогает нам общаться“. 

Vyks vaizdo pamoka 06 - 03 d. 12.30 val. 

Office 365 platformoje.  

 6b klasė 

Bendra tema: Rusų kalbos abėcėlė. 

Pakartosime rusų kalbos abėcėlę. 

Vaizdo pamoka 

Office365platformoje.  

 

https://klase.eduka.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=jXsQMPBptMU
https://www.youtube.com/watch?v=jXsQMPBptMU
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
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  1. Skaityti, versti naujus žodžius tema „Что 

помогает нам общаться“. 

2. Atlikti mokytojos paruoštą užduotį. 

 

 1. Pakartoti rusų kalbos abėcėlę 

https://www.languageguide.org/russi

an/alphabet/ 

2. Pakartoti rusų kalbos abėcėlę 

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

kalba-6-kl-flash-cards/ 

  Kaupiamasis balas. 

Atlikti priskirtą užduotį (vadovėlis, psl. 97 - 

pr. 3b), nufotografuoti ir atsiųsti į 

https://dienynas.tamo.lt/ 

 Kaupiamasis balas. 

Atlikti užduotį 

https://learningapps.org/view533863

0, nufotografuoti ir atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

6.   6a klasė 

Bendra tema: Rusų kalbos abėcėlė. 

Pasitikrinsime rusų kalbos abėcėlės 

mokėjimą. Vaizdo pamoka Office365 

platformoje.  

 6b klasė 

Bendra tema: Rusų kalbos abėcėlė. 

Pakartosime rusų kalbos abėcėlę. 

 

 

  Atlikti mokytojos paruoštą užduotį.  1. Pakartoti rusų kalbos abėcėlę 

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

kalba-6-kl-flash-cards/ 

2. Pakartoti rusų kalbos abėcėlę 

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

yDeZT6R_5Ng 

  Pažymys už išmoktą rusų kalbos abėcėlę. 

 

 Kaupiamasis balas. Išmokti rusų 

kalbos abėcėlę ir atsiskaityti 

pamokoje 06- 10 d. 

7.   6a klasė 

Bendra tema: Rusų kalbos abėcėlė. 

Palyginsime rusų ir lietuvių kalbų abėcėlių 

raides ir garsus. 

  

  1. Remdamiesi PowerPoint pateikta 

medžiaga palyginti rusų ir lietuvių kalbų 

abėcėlių raides ir garsus. 

2. Atlikti mokytojos paruoštą užduotį, 

pateiktą https://dienynas.tamo.lt/ 

  

  Kaupiamasis balas.   

https://www.languageguide.org/russian/alphabet/
https://www.languageguide.org/russian/alphabet/
https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-kl-flash-cards/
https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-kl-flash-cards/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-kl-flash-cards/
https://quizlet.com/508556700/rusu-kalba-6-kl-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=yDeZT6R_5Ng
https://www.youtube.com/watch?v=yDeZT6R_5Ng
https://dienynas.tamo.lt/
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Atlikti mokytojos paruoštą užduotį, pateiktą 

https://dienynas.tamo.lt/ nufotografuoti ir 

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

 

 

  

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

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas:  
Klasė: 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

Gamta – aplink mus 

(Integracija su matematika, ste(a)m, 

pasaulio pažinimu, daile- 

technologijomis) 

5 dienų projektas: Kiekvieną savaitės dieną mokiniai, pasinaudoję mokytojos pateiktomis skaidrėmis su vaizdine 

medžiaga ir nurodymais ką reikia atlikti, atliks užduotis:1. Bįtės, 2. Medingieji augalai, 3. Uogos, 4. Darbelis iš 

gamtinės medžiagos, 5. Matematinės užduotys, tyrimai, lentelės, diagramos.  

Atliktas užduotis mokiniai turi sudėlioti A3 formato lape ir atsiųsti mokytojai iki 06-05 13 val. Darbas turi būti 

estetiškas, raštas tvarkingas, be rašybos klaidų. 

Tinkamo dydžio lapo parinkimas (A3); sistemingas užduočių pateikimas lape; tvarkingas, kruopštus, kūrybingas, 

estetiškas darbas, taisyklingai ir be klaidų parašyti žodžiai bei išvados, darbo užbaigimas ir pristatymas iki 

nurodytos datos ir laiko. 

 

 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
Dominykas Sakavičius, Mantas 

Milžin ( lietuvių k.) 

 

Mantas Milžin, Zakaria 

Dharat (lietuvių k.). 

 

Dominykas Sakavičius, 

Mantas Milžin (lietuvių 

k.) 

 

Mantas Milžin, Zakaria 

Dharat (lietuvių k.). 

 

 

Dominykas Sakavičius, 

Mantas Milžin (lietuvių k.) 

 

Mantas Milžin, Deimantė 

Taukinaitytė (matematika) 

 

Mantas Milžin, Deimantė 

Taukinaitytė ( matematika) 

 

Mantas Milžin, Deimantė 

Taukinaitytė 

(matematika) 

 

Mantas Milžin, Deimantė 

Taukinaitytė ( matematika) 

 

Mantas Milžin, Deimantė 

Taukinaitytė (matematika) 
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Zakaria Dharat, Armandas 

Leviška, Lauras Noreika, 

Arminas Stanislovaitis, 

Deimantė Taukinaitytė (lietuvių 

k.) 

 

Armandas Leviška, Lauras 

Noreika, Dominykas 

Sakavičius, Arminas 

Stanislovaits (matematika) 

 

Zakaria Dharat, 

Armandas Leviška, 

Lauras Noreika, Arminas 

Stanislovaitis, Deimantė 

Taukinaitytė (lietuvių k.) 

 

Armandas Leviška, Lauras 

Noreika, Dominykas 

Sakavičius, Arminas 

Stanislovaitis (matematika) 

Vaizdo pamoka – Zoom 

programėle – Projektinių 

darbų pristatymas ir 

įsivertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 d. - birželio 5 d.) 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 
Dalykas:  Technologijos, Geografija 

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

dienyno pagalba, telefonu arba Office 365 platformoje. 

5.  Užduotys bus pateiktos EDUKA skaitmeninėje platformoje ir Tamo dienyne 

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

vertinimu arba formaliuoju vertinimu. Pabaigus skyrių – formaliuoju vertinimu. 

 

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

Tema: Lenkijos 

gamtinės sritys.        

Klausimai vadovėlis        

110-111 psl. 

Vaizdo pamoka. 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“. 

II darbo etapas. 

8b klasė - Geografija 

Tema: Vokietijos 

gamta. Klausimai 

vadovėlis 96-97 psl. 

Vaizdo pamoka 

 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Gyvenvietės. 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

77-78 psl.  

7a klasė II grupė - 

 Geografija 

Tema: Brazilija. 

Vadovėlis 214-215.  

Klausimai 

Vaizdo pamoka 

TAMO dienynas 

Office 365  

TAMO dienynas, 

 

TAMO dienynas 

Office 365  

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas 

Office 365  

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

2.  6b klasė – Geografija 

Tema: Ežerai ir pelkės. 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

86-87psl.  

 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“. 

II darbo etapas 

6b klasė – Geografija  

Tema: Dirvožemis. 

Vadovėlis 202-203.  

Klausimai 

Vaizdo pamoka 

 

8a klasė – 

Technologijos 

Tema:  Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“. 

I darbo etapas 

8a klasė – Geografija 

Tema: Vokietijos 

gamta. Klausimai 

vadovėlis 96-97 psl. 
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TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas,  

 

TAMO dienynas 

Office 365  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

Office 365  

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

I darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Brazilija. 

Vadovėlis 214-215.  

Klausimai 

Vaizdo pamoka 

 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,, Mano dovana 

tėčiui.‘‘ 

II darbo etapas 

Vaizdo pamoka 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,, Mano dovana 

tėčiui.‘‘ 

II darbo etapas 

 

8b klasė - Geografija 

Vokietijos gyventojai ir 

ūkis. Klausimai 

vadovėlis 96-97 psl. 

 

 

 TAMO dienynas  

Office 365  

TAMO dienynas  

Office 365  

TAMO dienynas 

elektroninis paštas 

 TAMO dienynas 

 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

4.  7a klasė II grupė – 

Geografija  

Š. Amerikos ir P. 

Amerikos geografinės 

zonos. 

Vadovėlis 196-197 psl. 

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“. 

II darbo etapas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas  

,,Mano dovana tėčiui“. 

II darbo etapas 

6a klasė - Geografija 

Tema: Dirvožemis. 

Vadovėlis 202-203.  

Klausimai 

 

 TAMO dienynas 

Office 365  

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas  

TAMO dienynas 

EDUKA 
 Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Vertinamas  

II darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

5.  6a klasė -  Geografija 

Tema: Ežerai ir pelkės. 

Atlikti EDUKA 

užduotis  

86-87psl.  

   

 TAMO dienynas 

EDUKA 

   

 Kaupiamasis 

vertinimas 
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6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasė 

Tema: Gaminu 

patiekalą  tėčio dienai. 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Gaminu tėčio 

dienai. Receptūros 

 Paieška ir 

pasirinkimas. 

Receptūros pristatymas 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

8.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Gaminu tėčio 

dienai. Pagal pasirinktą 

receptūrą,  patiekalo 

gaminimas. 

Gaminio pristatymas 

foto nuotraukos 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 
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  Neformalusis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Džiurlanda Valiukienė 
Klasė: 4a 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

Ką pasakoja seni daiktai? Mokiniai namuose ar pas senelius randa kelis senus daiktus. Pasiklausinėja, kokia jų paskirtis, iš kur atsirado, kodėl 

tas daiktas yra saugomas. Kokia to daikto atsiradimo istorija. Kiek galėtų tam daiktui būti metų. 

Projekto reikalavimai: paruošti stendinį pranešimą.06-05 Zoom  vaizdo pamokoje pristatymas. 

Vertinimo kriterijai: Rasti ne mažiau kaip 2 daiktus. Pristatyti savo aprašytus daiktus 4-6 sakiniais, nuotraukos ar 

piešiniai.  

 

 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

9.00 val .Milžin Airidas Antušas 

Tajus,Vasiliauskas Rėjus –

lietuvių k. konsultacija 

9.00 val .Milžin Airidas 

Antušas Tajus,Vasiliauskas 

Rėjus–matematikos 

konsultacija 

9.00 val .Milžin Airidas 

Antušas 

Tajus,Vasiliauskas Rėjus–

lietuvių k. konsultacija 

9.00 val .Milžin Airidas 

Antušas Tajus,Vasiliauskas 

Rėjus–lietuvių k. 

konsultacija 

Zoom vaizdo pamoka 

,,Lik sveika, PRADINE 

MOKYKLA“ 

10.00 val.– .Milžin Airidas 

Antušas Tajus,Vasiliauskas 

Rėjus - matematikos. 

konsultacija 

10.00 val .Milžin Airidas 

Antušas Tajus,Vasiliauskas 

Rėjus–lietuvių k. 

konsultacija 

10.00 val .Milžin Airidas 

Antušas 

Tajus,Vasiliauskas Rėjus–

matematikos konsultacija 

10.00 val .Milžin Airidas 

Antušas Tajus,Vasiliauskas 

Rėjus–matematikos 

konsultacija 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Elena Žukauskienė 
Klasė: 4b 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

Ką papasakos seni daiktai? Mokiniai namuose ar pas senelius randa kelis senus senus daiktus. Pasiklausinėja, kokia jų paskirtis, iš kur atsirado, 

kodėl tas daiktas yra saugomas. 

Projekto reikalavimai: Paruošti stendinį pranešimą. Penktadienį pristatyti vaizdo pamokos metu. 

Vertinimo kriterijai: Rasti ne mažiau kaip 2 daiktus. Pasakojimas 4-6 sakiniais, nuotraukos ar piešiniai, darbo 

tvarkingumas. 

 

 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

8.00 val. S. Stamaitis – lietuvių 

k. konsultacija 

8.00 val. S. Stamaitis – 

matematikos konsultacija 

8.00 val. S. Stamaitis – 

lietuvių k. konsultacija 

8.00 val. S. Stamaitis – 

matematikos konsultacija 

Zoom vaizdo pamoka 

,,Lik sveika, PRADINE 

MOKYKLA“ 

9.00 val. M. Mukulys – lietuvių 

k. konsultacija 

9.00 val. U. Jakavičiūtė – 

lietuvių k. ir matematikos 

konsultacija 

9.00 val. Jumaa Z., M. – 

lietuvių k. konsultacija 

9.00 val. Jumaa Z., M. – 

lietuvių k. konsultacija 
 

 

10.00 val. M. Mukulys – 

matematikos konsultacija 

 

10.00 val. Jumaa Z., M. – 

matematikos konsultacija 

10.00 val. Jumaa Z., M. – 

matematikos konsultacija 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 d. – birželio 5 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 pažymių.  

 

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

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Darbo apdaila. 

 6a klasė – dailė 

Tema – „Linkėjimas 

vasarai.“ 

 

 Mokytojos parengto 

vaizdo filmuko 

nuoroda pateikta Tamo 

dienyne. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 Mokiniai apmąsto savo 

būsimą vasarą. 

Grafiškai pateikia vieną 

žodį, kuris apibūdintų 

jų vasarą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

 Kaupiamasis 

vertinimas. 
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mokytojos elektronini 

paštą. 

2.  7a klasė I grupė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Darbo apdaila. 

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Darbo apdaila. 

 

 Mokytojos parengto 

vaizdo filmuko 

nuoroda pateikta Tamo 

dienyne. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 Mokytojos parengto 

vaizdo filmuko 

nuoroda pateikta Tamo 

dienyne. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 

3.  8b klasė – dailė 

Tema – „Linkėjimas 

vasarai.“ 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Darbo apdaila. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

 Darbo apdaila. 

 

 Mokiniai apmąsto savo 

būsimą vasarą. 

Grafiškai pateikia vieną 

žodį, kuris apibūdintų 

jų vasarą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Mokytojos parengto 

vaizdo filmuko 

nuoroda pateikta Tamo 

dienyne. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

Mokytojos parengto 

vaizdo filmuko 

nuoroda pateikta Tamo 

dienyne. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   
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 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 – „Linkėjimas 

vasarai.“ 

6a klasė – dailė 

Tema – „Linkėjimas 

vasarai.“ 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Darbo apdaila. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“.  

Darbo apdaila. 

 

Mokiniai apmąsto savo 

būsimą vasarą. 

Grafiškai pateikia vieną 

žodį, kuris apibūdintų 

jų vasarą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Mokiniai apmąsto savo 

būsimą vasarą. 

Grafiškai pateikia vieną 

žodį, kuris apibūdintų 

jų vasarą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Mokytojos parengto 

vaizdo filmuko 

nuoroda pateikta Tamo 

dienyne. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

Mokytojos parengto 

vaizdo filmuko 

nuoroda pateikta Tamo 

dienyne. Pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus.   

 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

Mokiniai atliks 

paruošiamuosius 

darbus nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 

5.  7a klasė – dailė 

Tema – „Gamta 

pabudo.“ 

 5a klasė – dailė 

Tema – „Linkėjimas 

vasarai.“ 

8a klasė – dailė 

Tema – „Linkėjimas 

vasarai.“ 

 

Mokiniai būdami 

gamtoje stebi ir grožėsi  

aplinka. Fiksuoja 

gamtos vaizdus, sau 

priimtiniausiu būdu 

(fotografuoja, piešia).  

 Mokiniai apmąsto savo 

būsimą vasarą. 

Grafiškai pateikia vieną 

žodį, kuris apibūdintų 

jų vasarą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Mokiniai apmąsto savo 

būsimą vasarą. 

Grafiškai pateikia vieną 

žodį, kuris apibūdintų 

jų vasarą.  

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 
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Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 Kaupiamasis 

vertinimas. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

 

6. Neformalusis 

švietimas  

„Dailusis molinukas“  

Savarankiška kūryba. 

Laisva tema. 

 Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - popieriaus 

paslaptys“ 

Judantys žaislai.  

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

 Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) 

Herbariumas.  

 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

Užduotį pateiksiu per 

Tamo dienyną. 

 

Kūrybinio darbo 

įsivertinimas. 

 Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

Kūrybinio darbo  

įsivertinimas.  

 

7. Neformalusis 

švietimas  

„Dailusis molinukas“  

Savarankiška kūryba. 

Laisva tema. 

 Neformalusis 

švietimas 

„Oregami - popieriaus 

paslaptys“ 

Judantys žaislai. 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

Mokiniai, 

naudodamiesi 

atsiųstomis 

instrukcijomis 

(nuotrauka) 

Herbariumas. 

 

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 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Inga Levinskienė 
Klasė: 1d 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

„Ruošiu vadovėlius grąžinimui į 

biblioteką.“ 

Perverčiu visas bibliotekos knygas, ištrinu, ką pasižymėjau pieštuku, suklijuoju , jeigu atsilupęs viršelis. Pratybų 

sąsiuvinių atmintines susegu į vietą aplanką, pasilieku antrai klasei. 

Surinkti visas knygas, sutvarkyti ir atnešti į mokyklą nustatytu laiku. 

Vertinimo kriterijai –vertinsiu knygų paruošimą ir „Atmintinių“ iš pratybų sąsiuvinių sugrupavimą. 

  

 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
Lietuvių kalbos konsultacija 

mokymosi spragoms šalinti 

Lietuvių kalbos konsultacija 

mokymosi spragoms šalinti 

Lietuvių kalbos 

konsultacija mokymosi 

spragoms šalinti 

Lietuvių kalbos 

konsultacija mokymosi 

spragoms šalinti 

Lietuvių kalbos konsultacija 

mokymosi spragoms šalinti 

Matematikos konsultacija 

mokymosi spragoms šalinti 

Matematikos konsultacija 

mokymosi spragoms šalinti 

Matematikos konsultacija 

mokymosi spragoms 

šalinti 

Matematikos konsultacija 

mokymosi spragoms šalinti 

Matematikos konsultacija 

mokymosi spragoms šalinti 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Inga Vladičkienė 
Klasė: 1c klasė 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

Kalendorius Gaminu savo 2021 metų kalendorių. Taisyklingai surašau mėnesius, dienas, metų laikus, pažymiu įsimintinas 

dienas. Metų laikus iliustruoju piešiniu. 

Kalendoriaus lapus sudėti sistemingai eilės tvarka pagal mėnesius, padaryti viršelį, užrašyti autorių (savo vardą, 

pavardę), tvarkingai įrišti. Projektą pristatyti iki 2020 m. birželio 5 d.  

Vertinsiu darbo kūrybiškumą, tvarkingumą, atsižvelgimą į projekto reikalavimų paisymą. 

 

 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
8.00-8.30 

Lietuvių kalbos konsultacija 

8.00-8.30 

Lietuvių kalbos konsultacija 

8.00-8.30 

Lietuvių kalbos 

konsultacija 

8.00-8.30 

Lietuvių kalbos 

konsultacija 

8.00-8.30 

Lietuvių kalbos konsultacija 

8.40-9.20 

Matematikos konsultacija 

8.40-9.20 

Matematikos konsultacija 

8.40-9.20 

Matematikos konsultacija 

8.40-9.20 

Matematikos konsultacija 

8.40-9.20 

Matematikos konsultacija 

9.30-10.00 

Pasaulio pažinimo konsultacija 

 

9.30-10.00 

Pasaulio pažinimo 

konsultacija 

9.30-10.00 

Pasaulio pažinimo 

konsultacija 

9.30-10.00 

Pasaulio pažinimo 

konsultacija 

9.30-10.00 

Pasaulio pažinimo 

konsultacija 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. –birželio 5 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 -Projektas 

Sveika siela sveikame 

kūne. 
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Konsultacija pateikiama  

Zoom platformoje realiu 

laiku. 

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 
  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu arba per Tamo 

dienyną. 

  

5.       5a klasė     

Pamokos tema - Projektas 

Sveika siela sveikame 

kūne. Konsultacija 

pateikiama Zoom 

platformoje realiu laiku.  

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu arba per Tamo 

dienyną. 

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema - 

Projektas Sveika siela 

sveikame kūne. 

Konsultacija pateikiama  

Zoom platformoje realiu 

laiku.- pagalba ir 
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filmuota medžiaga realiu 

laiku. 

 Užduotys bus pateiktos iš 

anksto per Tamo dienyną.  

  

 Atliktas užduotis 

atsiunčia nurodytu el. 

paštu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d.— birželio 5 d.) 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
Dalykas: fizinis ugdymas 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

Pamo

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadie

nis 

1. 6b klasė 

Tema: Trumpų nuotolių bėgimo 

rungtys, bėgimo technika. 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc  - 

17min treniruotė –mankšta. 

 

  8b klasė 

Tema: Vidutinių ir ilgų nuotolių 

bėgimo technika, rungtys. 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

pratimai prieš bėgimą. 

https://youtu.be/m7zWe7jxUao   spec. 

bėgimo pratimai 

https://youtu.be/hhNFT5MF1WE  

bėgimo avalynė ir kiti pasiruošimo 

niuansai. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

1.Užduotis: 

*Išvardinti 100 metrų bėgimo 7 

etapus. 

  1.Užduotis: 

*Kuo skiriasi vidutinių nuotolių 

bėgimas nuo ilgų nuotolių bėgimo 

*Išvardinti ilgų nuotolių rungtis 

 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/m7zWe7jxUao
https://youtu.be/hhNFT5MF1WE
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*400m bėgimo rungtį priskirtumėt 

trumpiems ar ilgiems nuotoliams?                      

*Iš žemo ar aukšto starto varžybose 

startuoja bėgikai? 

* Įvardinti Kastyčio Klimo 

pasiekimus trumpų nuotolių bėgime. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą.   

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc 

 

*Išvardinti vidutinių nuotolių rungtis. 

*Koks startas{ aukštas ar žemas} 

atliekamas  ilgų ir vidutinių nuotolių 

varžybose? 

2. Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotes 

https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q    

treniruotė. 

https://youtu.be/3twpxPbsHlU   

treniruotė prieš bėgimą ir po bėgimo 

2. 6a klasė 

Tema: Trumpų nuotolių bėgimo 

rungtys, bėgimo technika. 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc  - 

17min treniruotė –mankšta. 

 

8a klasė 

Tema: Trumpų nuotolių bėgimo 

rungtys ,bėgimo technika. 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc  - 

17min treniruotė –mankšta. 

 

 

 

 

 6a klasė 

Tema: Vidutinių ir ilgų nuotolių 

bėgimo technika ,rungtys. 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

pratimai prieš bėgimą. 

https://youtu.be/m7zWe7jxUao   spec. 

bėgimo pratimai 

https://youtu.be/hhNFT5MF1WE  

bėgimo avalynė ir kiti pasiruošimo 

niuansai. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

1.Užduotis:                          

*Išvardinti 100 metrų bėgimo 7 

etapus. 

*400m bėgimo rungtį priskirtumėt 

trumpiems ar ilgiems nuotoliams?                      

*Iš žemo ar aukšto starto varžybose 

startuoja bėgikai?                                

* Įvardinti Kastyčio Klimo 

pasiekimus trumpų nuotolių bėgime. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą.   

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc 

1.Užduotis: 

*Išvardinti 100 metrų bėgimo 7 

etapus. 

*400m bėgimo rungtį priskirtumėt 

trumpiems ar ilgiems nuotoliams?                      

*Iš žemo ar aukšto starto varžybose 

startuoja bėgikai?                                           

* Įvardinti Kastyčio Klimo 

pasiekimus trumpų nuotolių bėgime. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą.   

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc 

 1.Užduotis: 

*Kuo skiriasi vidutinių nuotolių 

bėgimas nuo ilgų nuotolių bėgimo 

*Išvardinti ilgų nuotolių rungtis 

*Išvardinti vidutinių nuotolių rungtis. 

*Koks startas{ aukštas ar žemas} 

atliekamas  ilgų ir vidutinių nuotolių 

varžybose?                          

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotes 

https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q    

treniruotė. 

 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q
https://youtu.be/3twpxPbsHlU
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/m7zWe7jxUao
https://youtu.be/hhNFT5MF1WE
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q
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https://youtu.be/3twpxPbsHlU   

treniruotė prieš bėgimą ir po bėgimo 

3. 5a klasė 

Tema: Trumpų nuotolių bėgimo 

rungtys ,bėgimo technika. 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc  - 

17min treniruotė –mankšta. 

 

 

 

 

5b klasė 

Tema: Trumpų nuotolių bėgimo 

rungtys ,bėgimo technika. 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc  - 

17min treniruotė –mankšta. 

 

 

 8a klasė 

Tema:  Vidutinių ir ilgų nuotolių 

bėgimo technika ,rungtys. 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

pratimai prieš bėgimą. 

https://youtu.be/m7zWe7jxUao   spec. 

bėgimo pratimai 

https://youtu.be/hhNFT5MF1WE  

bėgimo avalynė ir kiti pasiruošimo 

niuansai. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

https://youtu.be/3twpxPbsHlU
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/m7zWe7jxUao
https://youtu.be/hhNFT5MF1WE
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1.Užduotis:                          

*Išvardinti 100 metrų bėgimo 7 

etapus. 

*400m bėgimo rungtį priskirtumėt 

trumpiems ar ilgiems nuotoliams?                      

*Iš žemo ar aukšto starto varžybose 

startuoja bėgikai?                                   

* Įvardinti Kastyčio Klimo 

pasiekimus trumpų nuotolių bėgime. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą.   

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc 

 

1.Užduotis:                          

*Išvardinti 100 metrų bėgimo 7 

etapus. 

*400m bėgimo rungtį priskirtumėt 

trumpiems ar ilgiems nuotoliams?                      

*Iš žemo ar aukšto starto varžybose 

startuoja bėgikai?                                    

* Įvardinti Kastyčio Klimo 

pasiekimus trumpų nuotolių bėgime. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą.   

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc 

 

 
1.Užduotis: 

*Kuo skiriasi vidutinių nuotolių 

bėgimas nuo ilgų nuotolių bėgimo 

*Išvardinti ilgų nuotolių rungtis 

*Išvardinti vidutinių nuotolių rungtis. 

*Koks startas{ aukštas ar žemas} 

atliekamas  ilgų ir vidutinių nuotolių 

varžybose?                          

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotes 

https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q    

treniruotė. 

https://youtu.be/3twpxPbsHlU   

treniruotė prieš bėgimą ir po bėgimo 

 

4. 7a klasė 

Tema: Trumpų nuotolių bėgimo 

rungtys, bėgimo technika. 

 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc  - 

17min treniruotė –mankšta. 

 

 

 

6b klasė 

Tema:  Vidutinių ir ilgų nuotolių 

bėgimo technika, rungtys. 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

pratimai prieš bėgimą. 

https://youtu.be/m7zWe7jxUao   

spec. bėgimo pratimai 

https://youtu.be/hhNFT5MF1WE  

bėgimo avalynė ir kiti pasiruošimo 

niuansai 

 7a klasė 

Tema: Vidutinių ir ilgų nuotolių 

bėgimo technika ,rungtys. 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

pratimai prieš bėgimą. 

https://youtu.be/m7zWe7jxUao   spec. 

bėgimo pratimai 

https://youtu.be/hhNFT5MF1WE  

bėgimo avalynė ir kiti pasiruošimo 

niuansai 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q
https://youtu.be/3twpxPbsHlU
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/m7zWe7jxUao
https://youtu.be/hhNFT5MF1WE
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/m7zWe7jxUao
https://youtu.be/hhNFT5MF1WE
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1.Užduotis:                          

*Išvardinti 100 metrų bėgimo 7 

etapus. 

*400m bėgimo rungtį priskirtumėt 

trumpiems ar ilgiems nuotoliams?                      

*Iš žemo ar aukšto starto varžybose 

startuoja bėgikai?                                    

* Įvardinti Kastyčio Klimo 

pasiekimus trumpų nuotolių bėgime. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą.   

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc 

1.Užduotis: 

*Kuo skiriasi vidutinių nuotolių 

bėgimas nuo ilgų nuotolių bėgimo 

*Išvardinti ilgų nuotolių rungtis 

*Išvardinti vidutinių nuotolių 

rungtis. *Koks startas{ aukštas ar 

žemas} atliekamas  ilgų ir vidutinių 

nuotolių varžybose?                          

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotes 

https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q    

treniruotė. 

https://youtu.be/3twpxPbsHlU   

treniruotė prieš bėgimą ir po 

bėgimo. 

 

 1.Užduotis: 

*Kuo skiriasi vidutinių nuotolių 

bėgimas nuo ilgų nuotolių bėgimo 

*Išvardinti ilgų nuotolių rungtis 

*Išvardinti vidutinių nuotolių rungtis. 

*Koks startas{ aukštas ar žemas} 

atliekamas  ilgų ir vidutinių nuotolių 

varžybose?                          

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotes 

https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q    

treniruotė. 

https://youtu.be/3twpxPbsHlU   

treniruotė prieš bėgimą ir po bėgimo. 

 

5.  5a klasė 

Tema: Vidutinių ir ilgų nuotolių 

bėgimo technika, rungtys. 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

pratimai prieš bėgimą. 

https://youtu.be/m7zWe7jxUao   

spec. bėgimo pratimai 

https://youtu.be/hhNFT5MF1WE  

bėgimo avalynė ir kiti pasiruošimo 

niuansai 

 5b klasė 

Tema: Vidutinių ir ilgų nuotolių 

bėgimo technika, rungtys. 

https://youtu.be/wu_VDtRncvM 

pratimai prieš bėgimą. 

https://youtu.be/m7zWe7jxUao   spec. 

bėgimo pratimai 

https://youtu.be/hhNFT5MF1WE  

bėgimo avalynė ir kiti pasiruošimo 

niuansai 

 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

 1.Užduotis: 

*Kuo skiriasi vidutinių nuotolių 

bėgimas nuo ilgų nuotolių bėgimo 

*Išvardinti ilgų nuotolių rungtis 

*Išvardinti vidutinių nuotolių 

rungtis. *Koks startas{ aukštas ar 

 1.Užduotis: 

*Kuo skiriasi vidutinių nuotolių 

bėgimas nuo ilgų nuotolių bėgimo 

*Išvardinti ilgų nuotolių rungtis 

*Išvardinti vidutinių nuotolių rungtis. 

*Koks startas{ aukštas ar žemas} 

 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q
https://youtu.be/3twpxPbsHlU
https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q
https://youtu.be/3twpxPbsHlU
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/m7zWe7jxUao
https://youtu.be/hhNFT5MF1WE
https://youtu.be/wu_VDtRncvM
https://youtu.be/m7zWe7jxUao
https://youtu.be/hhNFT5MF1WE
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žemas} atliekamas  ilgų ir vidutinių 

nuotolių varžybose?                          

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotes 

https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q    

treniruotė. 

https://youtu.be/3twpxPbsHlU   

treniruotė prieš bėgimą ir po bėgimo 

atliekamas  ilgų ir vidutinių nuotolių 

varžybose?                          

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotes 

https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q    

treniruotė. 

https://youtu.be/3twpxPbsHlU   

treniruotė prieš bėgimą ir po bėgimo 

6. 8b klasė 

Tema: Trumpų nuotolių bėgimo 

rungtys, bėgimo technika. 

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc  - 

17min treniruotė –mankšta. 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

https://youtu.be/92UX7c98R30 

U6 futbolo treniruotė namų 

sąlygomis 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

https://youtu.be/fHiXFeIPng0 

Treniruotė vaikams: su kamuoliu. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

1.Užduotis:                          

*Išvardinti 100 metrų bėgimo 7 

etapus. 

*400m bėgimo rungtį priskirtumėt 

trumpiems ar ilgiems nuotoliams?                      

*Iš žemo ar aukšto starto varžybose 

startuoja bėgikai?                                       

* Įvardinti Kastyčio Klimo 

pasiekimus trumpų nuotolių bėgime. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą.   

https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc 

Išmoks naujų  pratimų su futbolo 

kamuoliu. 

 Atliks treniruotę sudarytą iš įvairių 

jėgos, koordinacijos ir tempimo 

pratimų 

 

7. Neformalusis švietimas 

Judriųjų žaidimų būrelis 

https://youtu.be/fa690RosCYA 

laisvalaikio žaidimai 

  Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

https://youtu.be/GTODJizSUf4 

Tinklinio technikos ir koordinacijos 

pratimai/iššūkiai karantino metu. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q
https://youtu.be/3twpxPbsHlU
https://youtu.be/AHdJUxc6r1Q
https://youtu.be/3twpxPbsHlU
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/fHiXFeIPng0
https://youtu.be/E8Rv7ZR4woc
https://youtu.be/fa690RosCYA
https://youtu.be/GTODJizSUf4
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Išmoks smagių žaidimų namuose.   Pratimais tobulins tinklinio techniko 

elementus 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Jolita Miškinienė 
Klasė: 2a  

 

Integruotas kūrybinis projektas 

Gamta- aplink mus. Mokiniams pateikiamas projektas pateiktyje „Gamta - aplink mus“. Vaikams pateikiama informacija apie gamtą, 

vabzdžius, augalus. Užduotis jie turi atlikti iš pasaulio pažinimo: bitės sandara - nupiešti ir įvardinti bitės kūno 

dalis, susipažįsta su augalais ir uogomis, kuriuos dažniausiai aplanko bitės, įsisavina sąvoką - nektaras, Ste(a)m: 

atlieką tyrimą apie mėgstamas uogas, dailės – technologijų: kuria iš gamtinės medžiagos (šakelės, akmenukai, 

lapai, gėlių žiedai, kankorėžiai ir kita), matematikos: pildo duomenų lentelę, braižo diagramą, atlieka skaičiavimus 

- kiek ir kokių medžiagų panaudojo kurdami piešinį iš gamtinės medžiagos. 

Darbas atliekamas A3 formato lape iki 06-04. Siunčiamas į mokytojos el. paštą. 

Atlikus 5 užduotis - mokiniai galės surinkti 20 taškų.  

 

 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
Individualios lietuvių k. 

konsultacijos 

Individualios matematikos 

konsultacijos 

Individualios lietuvių k. 

konsultacijos 

Individualios lietuvių k. 

konsultacijos 

Vaizdo pamoka – 11.00 val. 

Individualios matematikos 

konsultacijos 

Individualios lietuvių k. 

konsultacijos 

Individualios pasaulio paž. 

konsultacijos 

Individualios matematikos 

konsultacijos 

Atsisveikinimas - projekto 

aptarimas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 - 5 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 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

       8a/b klasės – tikyba 

Tema „Artimo meilė“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

   

 Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

   

 Užduoties taisymas ir 

vertinimas Office 365 

   

2. 8a/b klasės - etika 

Tema „Etikos kritinio 

mąstymo uždavinių 

sprendimas“. „Dorinis 

ugdymas“-  

 3b klasė  

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

  

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 
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Užduočių taisymas ir 

vertinimas Office 365 

    

3. 1b klasė 

Integruotas kūrybinis  

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

4b klasė 

Integruotas kūrybinis  

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

3a klasė 

Integruotas kūrybinis  

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 6a/b  klasė – tikyba 

Tema „Malda“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

 

    Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

    Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

4. 4a klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

1a klasė 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

  5a klasė – tikyba 

Integruota projektinė 

veikla „Sveikame kūne 

sveika siela“.  Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

    Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

    Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

5. 2a/b klasės 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

  7a klasė - Tikyba 

Integruota projektinė 

veikla „Sveikame kūne 

sveika siela“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

1d klasės 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 
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pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

   Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

 

6. 6a/b klasė – Etika  

Tema „Kodėl kartais 

tiesa slepiasi?“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje.   

6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Malda“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje  

5b klasė – Tikyba 

Integruota projektinė 

veikla „Sveikame kūne 

sveika siela“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje 

7a klasė – Tikyba 

Integruota projektinė 

veikla „Sveikame kūne 

sveika siela“.. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 

 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class 

Notebook 

Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

 

7. Neformaliojo švietimo 

būrelis – 

Jaunieji Kazimieriečiai 

Tema „Kas yra 

Piligriminis žygis“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 

aplinkoje 

  6a Klasės valandėlė  

Tema „Patyčių ateities 

perspektyva – 

potencialus nusikaltėlis 

(baudžiamoji 

atsakomybė)“. 

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 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Leonija Petrauskaitė 
Klasė:1a 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

„Mano kiemas“ Mokiniams kiekvienai dienai pateikiamos integruotos lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, 

dailės ir technologijų užduotys. Šias užduotis sieja artimiausia mokinių aplinka – jų namai ir kiemas. 

Mokiniai tyrinėja aplinką, ją stebi, ja grožisi. Visas atliktas užduotis mokiniai užrašo, iliustruoja ir 

pagamina knygelę „Mano kiemas“. 

Pagaminti knygelę ir per vaizdo pamoką pristatyti savo draugams ir mokytojai. 

Vertinamas mokinių savarankiškumas, kūrybingumas, gebėjimas pristatyti atliktą darbą. 

 

 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
Lietuvių kalbos konsultacija 

mokymosi spragoms šalinti 

Lietuvių kalbos konsultacija 

mokymosi spragoms šalinti 

Matematika konsultacija 

mokymosi spragoms 

šalinti 

Pasaulio pažinimo 

konsultacija mokymosi 

spragoms šalinti 

Susitikimas su mokiniais ir 

atsisveikinimas „Sveika, 

vasara!” 

Išmoktų rašybos taisyklių 

kartojimas ir įtvirtinimas. 

Daiktų, gyvūnų aprašymas. 

Pasakojimas. 

Uždavinių su įvairiais 

matavimo vienetais 

sprendimas. 

Artimiausios aplinkos 

tyrinėjimas. Savitvarka. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 d. – 5 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: Skills 7c.  

Zoom pamoka 

2a klasė 

Tema: projektinė veikla. 

5 klasių III gr.  

Tema: Reading 8c. 

2b klasė 

Tema: projektinė veikla. 

6 klasių III gr.  

Tema: Vocabulary 8a 

Shops and products.  

Zoom pamoka 

Vadovėlio p. 86, naujų 

žodžių įvedimas, skaitome 

tekstą, darome Ex. 4, 5 p. 

87. 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

Epratybų 8c Ex. 1, 2, 3, 

atitinka popierinių pratybų p. 

64. Pasikartoti netaisyklingų 

veiksmažodžių lentelę. 

Integruotas kūrybinis projektas, 

konsultacijos nuotolinio 

mokymosi spragoms šalinti. 

Vadovėlio p. 95 Ex. 4, 5. 

Pratybų 8a Ex.1, 2, 3, 4, 5, 

6, pasitikrinam, 

įsivertinam. 

Formuojamasis Formuojamasis Kaupiamasis Formuojamasis Formuojamasis 

2. 4a klasė 
Tema: projektinė veikla. 

2b klasė 

Tema: projektinė veikla. 
8a klasė 

Tema: Word formation and 

reported speech. Zoom 

pamoka. 

2b klasė 

Tema: projektinė veikla. 

5 klasės III gr.  
Tema: Past simple.  

Zoom pamoka 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

Vadovėlio p. 95 Ex. 8, pratybų 

p. 61 Ex. 6, 7, 8. Vadovėlio p. 

96 Ex. 2, 3. Epratybų 8b Ex. 

1, 2, 4. Pasitikriname, 

įsivertiname. 

Integruotas kūrybinis projektas, 

konsultacijos nuotolinio 

mokymosi spragoms šalinti. 

Vadovėlio p. 100 Ex. 2, 4, 

p. 101 Ex. 7, 8. Pratybų 8d 

Ex. 1, 2, 3, 4 pasitikrinam, 

įsivertinam. 

Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis Sudėtinis pažymys 
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4. 3.  8a klasė 

Tema: Pratybų 8a. 

3a klasė  

Tema: projektinė veikla. 

4a klasė 

Tema: projektinė veikla. 

3b klasė 

Tema: projektinė veikla. 

6 klasės II gr. 

Tema: Vocabulary 8a 

Shops and products.  

Zoom pamoka 

Padaryti epratybų 8a Ex. 1, 

2, 3, 4, 5. Atitinka 

popierinių pratybų p. 60-61. 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

Integruotas kūrybinis projektas, 

konsultacijos nuotolinio 

mokymosi spragoms šalinti. 

Vadovėlio p. 95 Ex. 4, 5. 

Pratybų 8a Ex.1, 2, 3, 4, 5, 

6, pasitikrinam, 

įsivertinam. 

Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis 

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Test Module 7. 

3b klasė 

Tema: projektinė veikla. 

4b klasė 

Tema: projektinė veikla. 

3a klasė  

Tema: projektinė veikla. 

 

Rašome testą Module 7. Konsultacijos Konsultacijos Konsultacijos  
Kaupiamasis Formuojamasis Formuojamasis Formuojamasis  

5. 5 klasės III gr.  

Tema: Reading 8c.  

Zoom pamoka 

 7a klasė 

Tema: Reading 7c. 

4b klasė 

Tema: projektinė veikla. 

7a klasė 

Tema: Everyday English 

7d.  

Zoom pamoka 

Vadovėlio p. 98, naujų 

žodžių įvedimas, teksto 

klausymas ir analizė, darom 

Ex. 2, 3, Ex. 5, p. 99, 

pasitikrinam. 

 Epratybose padaryti 7c Ex. 1, 

2, 4, 5. Atitinka popierinių 

pratybų p. 56-57. 

Integruotas kūrybinis projektas, 

konsultacijos nuotolinio 

mokymosi spragoms šalinti. 

Padaryti klausymo 

pratimus pratybose p. 57. 

Vadovėlio p. 88-89 naujų 

žodžių įvedimas, teksto 

klausymas ir analizė. 

Formuojamasis  Savarankiškas darbas Formuojamasis Pažymys 

6. 6 klasės III gr.  

Tema: Test Module 7. 

6 klasės III gr.  

Tema: Module 8a Places 

around us.  

Zoom pamoka 

1 a, b, c, d klasės 

Tema: projektinė veikla. 

8a klasė 

Tema: Reported statements. 
 

Rašome testą Module 7. Vadovėlio p. 93, 94. Naujų 

žodžių įvedimas, teksto 

klausymas ir analizė, Ex. 2 

p. 94, Ex. 3 p. 94. 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti. 

 Atliekate duotą pratimą 

internete, užsirašote, kiek iš 20 

pavyko padaryti teisingai. 

Teisingų atsakymų sumą 

atsiunčiate į TAMO. 

 

Kaupiamasis Kaupiamasis  Sudėtinis pažymys  

7. Visos klasės 

Konsultacijų teikimas. 

6 klasių II gr.     
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Tema: Module 8a Places 

around us.  

Zoom pamoka 

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

Vadovėlio p. 93, 94. Naujų 

žodžių įvedimas, teksto 

klausymas ir analizė, Ex. 2 

p. 94, Ex. 3 p. 94. 

   

 Kaupiamasis    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: M.Stakauskienė 
Klasė: 3a klasė 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

Gamta- aplink mus. Mokiniams pateikiamas projektas- pateiktyje „Gamta- aplink mus.“ Vaikams pateikiama informacija apie gamtą, 

vabzdžius, augalus. Užduotis jie turi atlikti iš pasaulio pažinimo- bitės sandara- nupiešti ir įvardinti bitės kūno 

dalis, susipažįsta su augalais ir uogomis,  kuriuos dažniausiai aplanko bitės, įsisavina sąvokas- nektaras,  ste(a)m- 

atlieką tyrimą su mėgstamomis uogomis,  dailės- technologijų- piešia su gamtos sukurtomis priemonėmis 

(pagaliukais, akmenukais, lapais, gėlių žiedais, kankorėžiais bei kitomis gamtinėmis priemonėmis, matematikos- 

pildo lentelę, braižo diagramą, atlieka skaičiavimus-  kiek ir kokių medžiagų panaudojo kuriant piešinį iš gamtinės 

medžiagos. 

Darbas atliekamas A3 formato lape iki 06-04. Siunčiamas į Tamo dienyną. 

Atlikus 5 užduotis- mokiniai galės surinkti 20 taškų.  

 

 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
Mantas Meškerys 

 (lietuvių kalba) 

Mantas Meškerys 

 (lietuvių kalba) 

Mantas Meškerys 

(matematika) 

Mantas Meškerys 

(matematika) 

Vaizdo pamoka- 11 val. 

Aistė Jurevičiūtė 

 (lietuvių kalba) 

Aistė Jurevičiūtė  

(lietuvių kalba) 

Aistė Jurevičiūtė 

(matematika) 

Aistė Jurevičiūtė 

(matematika) 

Atsisveikinimas- projekto 

aptarimas. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 d. – birželio 5 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: Pasitikriname. 

35 psl. „ Matematika 

tau+“ 1dalis. 

6b klasė 

Tema: Koordinačių 

plokštuma. 92 – 93 psl. 

YouTube filmas. 

6b klasė 

Tema: Sprendžiame. 97 

psl. 

5b klasė 

Tema: Kartojimas. 

„Matematika tau+“ 1 

dalis. Geometrija. 

8a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Sukiniai. 

Kūgis. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Savęs įsivertinimas Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

2. 7a klasė I grupė 

Tema: Kvadratas. 106 

– 107 psl. YouTube 

filmas. 

 

 

6a klasė 

Tema: Koordinačių 

plokštuma. 92 – 93 psl. 

YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Taisyklingasis 

daugiakampis. 108 – 109 

psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Lygiagretainis. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Teigiamieji ir 

neigiamieji skaičiai. 

Apibendriname ir 

sprendžiame. 94 – 95 

psl., 96 – 97 psl. 
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Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

3. 6a klasė 

Tema: Sprendžiame. 

96 psl. 

5a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Kartojimas. 

Natūralieji skaičiai.  

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Taisyklingasis 

daugiakampis. 108 – 109 

psl. YouTube filmas. 

7a klasė I grupė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Lygiagretainis. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

5a klasė 

Tema: Savarankiško 

darbo aptarimas ir 

uždavinių analizė. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

Savęs įsivertinimas 

 

 

4. 5b klasė 

Tema: Pasitikriname. 

35 psl. „ Matematika 

tau+“ 1dalis. 

5b klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Kartojimas. 

Natūralieji skaičiai.   

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

 6a klasė 

Tema: Teigiamieji ir 

neigiamieji skaičiai. 

Apibendriname ir 

sprendžiame. 94 – 95 psl., 

96 – 97 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Sprendžiame. 

112 - 113 psl. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

Savęs įsivertinimas 

 

5. 8a klasė  6a klasė 5a klasė 5b klasė 
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Tema: Kūgis. 132 - 

133 psl. YouTube 

filmas. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

Tema: Sprendžiame. 97 

psl. 

Tema: Kartojimas. 

„Matematika tau+“ 1 

dalis.  Geometrija. 

 

Tema: Savarankiško 

darbo aptarimas ir 

uždavinių analizė. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO  dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

6. 7a klasė II grupė 

Tema: Kvadratas. 106 

– 107 psl. YouTube 

filmas.Office 365 

(vaizdo pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Sprendžiame. 

112 - 113 psl. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

8a klasė 

Tema: Kūgis. 

Apibendriname ir 

sprendžiame. 148psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Sprendžiame. 96 – 

97 psl. YouTube filmas. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Klasės valandėlė 

Nikas Vujičičius. 

Gyvenimas be ribų. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

7.  8a klasė 

Tema: Kūgis. 

Sprendžiame. 133 psl. 

YouTube filmas. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

 

 

Konsultacinė pamoka  

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

  

 

 

 

 Savęs įsivertinimas    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 d. – birželio 5 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 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

1d klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

7a klasė 

Pamokos tema: 

„Muzikos atlikimo 

terminai“ 

Skenuota medžiaga  

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate 

VAIZDO PAMOKA 

4b klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

1a klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

  
TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

   

  
Kaupiamasis 

įvertinimas. 

  

2. 

 

 

3b klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

1c klasė  

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

1b klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

4a klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

3b klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 
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nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti;  
    

 

3. 

 

 

4b klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

2b klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

5a klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai 

Amerika, Australija ir 

Afrika“ 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė  

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

3a klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

.  

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

  

  
Kaupiamasis 

įvertinimas 

  

4. 

 

 

 

 

3a klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

4a klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

1a klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

2a klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

6b klasė 

Pamokos tema: 

„Kartojimas minorinė 

dermė“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate.  
  

 
TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

  
   

Kaupiamasis 

įvertinimas 

5. 6a klasė 

Pamokos tema: 

„Kartojimas minorinė 

dermė“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

5b klasė 

Pamokos tema: 

„Pasaulio tautų liaudies 

dainos ir šokiai 

Amerika, Australija ir 

Afrika “ 

VAIZDO PAMOKA 

1c klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

1d klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

1b klasė 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

 
 

 

Kaupiamasis 

įvertinimas 

Kaupiamasis 

įvertinimas.  
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6.  8a klasė 

Pamokos tema: 

„Pasijos, Stabat Mater, 

Magnificat ir Te 

Deum“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

8b klasė 

Pamokos tema: 

„Pasijos, Stabat Mater, 

Magnificat ir Te 

Deum“ 

Mokytojo parengtos 

užduotis Word formate. 

VAIZDO PAMOKA 

Neformalus švietimas 

Pamokos tema 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti; 

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

  

 Kaupiamasis 

įvertinimas 

Kaupiamasis 

įvertinimas 

 
 

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: Naujos 

dainos Lemon Joy 

„Kažkada“ mokymasis 

  

  TAMO žurnalas.   

  Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

  

 

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. –birželio 5 d.) 

Mokytojas: Vilma Plutienė 
Dalykas: Informatika, matematika 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 8b klasė - matematika 

Kartojimo tema. Reiškiniai, 

lygtys, nelygybės 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas, naudojant 

šablono viktorina maketą. 

Mokiniai geba sukurti 

viktoriną, naudodami duotą 

viktorinos šablono maketą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

  6ab klasės II gr. 

IT 

Tema: Integruotas lietuvių 

kalbos ir informacinių 

technologijų kūrybinių 

darbų projektas „Žodžių 

debesys“, 6 klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (Reiškiniai, lygtys, 

nelygybės) 

Pateikties - viktorinos 

rengimo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne. 

  Darbo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne. 

Visa informacija apie 
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Prieš atliekant užduotis dar 

kartą pasiskaitykite teoriją 

vadovėlyje 

Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-03. 

  Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-05. 

2. 8 klasė T grupė 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir 

pristatymas, naudojant šablono 

viktorina maketą. 

Mokiniai geba sukurti 

viktoriną, naudodami duotą 

viktorinos šablono maketą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

8b klasė – matematika 

Kartojimo tema. Lygtys, 

kai sandauga lygi nuliui 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 

   

Pateikties - viktorinos rengimo 

struktūra, reikalavimai ir 

užduotys paskirtos Tamo 

dienyne. Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (Lygtys, kai 

sandauga lygi nuliui) 

Prieš atliekant užduotis dar 

kartą pasiskaitykite teoriją 

vadovėlyje 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 
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Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-03 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

   

3. 7a klasė I gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas ir  

pristatymas, naudojant šablono  

viktorina maketą. 

Mokiniai geba sukurti 

viktoriną, naudodami duotą 

viktorinos šablono maketą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

1c klasė 

IT 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

 1d klasė 

IT 

Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

6ab klasės I gr. 

IT 

Tema: Integruotas lietuvių 

kalbos ir informacinių 

technologijų kūrybinių 

darbų projektas „Žodžių 

debesys“, 6 klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

Pateikties - viktorinos rengimo 

struktūra, reikalavimai ir 

užduotys paskirtos Tamo 

dienyne. Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

   Darbo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-03 

   Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-05d. 

4. 6ab klasės III gr. 

IT 

Tema: Integruotas lietuvių 

kalbos ir informacinių 

technologijų kūrybinių darbų 

projektas „Žodžių debesys“, 6 

klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 8b – matematika 

Kartojimo tema. 

Sprendžiame nelygybes 

taikydami sudėtį ir 

atimtį 

EMA mokymosi 

aplinka. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

1a klasė 

IT 

Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

5b klasė 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas. Pateikčių 

rengimo pagrindai 

Mokiniai valdo 

pagrindines pateikčių 

rengyklės priemones. 

Temą geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 
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informacija 

.mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Darbo struktūra, reikalavimai 

ir užduotys paskirtos Tamo 

dienyne. Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Užduotys paskirtos 

EMA pratybose. 

(Sprendžiame nelygybes 

taikydami sudėtį ir 

atimtį) 

Prieš atliekant užduotis 

dar kartą pasiskaitykite 

teoriją vadovėlyje 

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 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-05 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-09 

5.  7a klasė II gr. 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas, naudojant 

šablono viktorina maketą. 

Mokiniai geba sukurti 

viktoriną, naudodami duotą 

viktorinos šablono maketą. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

1b klasė 

IT 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

8b klasė - 

matematika 

Kartojimo tema. 

Sprendžiame 

nelygybes taikydami 

daugybą ir dalyba 

EMA mokymosi 

aplinka. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu 

būdu Microsoft Teams  

skaitmeninėje 
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skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

mokymosi 

platformoje. 

 Pateikties - viktorinos 

rengimo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Užduotys paskirtos 

EMA pratybose. 

(Sprendžiame 

nelygybes taikydami 

daugybą ir dalyba) 

Prieš atliekant 

užduotis dar kartą 

pasiskaitykite teoriją  

vadovėlyje 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT, Office365, 

Microsoft Teams 

platformoje 

 

 Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-03 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 

6. 2a klasė 

IT 

Integruotas kūrybinis 

projektas, konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

 5a klasė 

IT 

Tema: Pateikčių 

rengimas ir pristatymas. 

Pateikčių rengimo 

pagrindai 

Mokiniai valdo 

pagrindines 

pateikčių rengyklės 

priemones. Temą 

geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija. 

2b klasė 

IT 

Integruotas kūrybinis 

projektas, 

konsultacijos 

nuotolinio mokymosi 

spragoms šalinti 

Klasės valandėlė, 8b 

Tema: „Ar aš esu geras 

draugas?“ 

Pokalbis - diskusija vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 
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Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

  Pateikčių rengimo 

struktūra, reikalavimai ir 

užduotys paskirtos 

Tamo dienyne ir 

Microsoft Teams 

platformoje. Visa 

informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Bendravimas vyks 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

  Darbus atsiųsti į 

Office365 paštą iki 06-

09 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

Mokytojas: Vilma Viltė Šivickienė 
Klasė: 1b 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

„Ruošiu vadovėlius grąžinimui į 

biblioteką.“ (Pirmadienis) 

Perverčiu visas bibliotekos knygas, ištrinu, ką pasižymėjau pieštuku, suklijuoju , jeigu atsilupęs viršelis. Pratybų 

sąsiuvinių atmintines susegu į vietą aplanką, pasilieku antrai klasei. 

Surinkti visas knygas, sutvarkyti ir atnešti į mokyklą nustatytu laiku. 

Tvarkingai surinkti ir grąžinti visi vadovėliai. 

 

 

 

„Gyvūnijos pasaulyje.“ 

(Antradienis, trečiadienis) 

Ruošiu projektą apie gyvūną. Susipažįstu su draugų gyvūnų pristatymais. 

Surinkti svarbiausią  informaciją apie pasirinktą gyvūną, ją sugrupuoti integruojant mokomuosius dalykus. 

Paruoštas ir pristatytas projektas. 

 

 

„Mano pirmoji knyga – ką žinau ir 

jau moku!“ 

(Ketvirtadienis, penktadienis) 

Pagal pateiktą instrukciją sukuriu savo pirmąją knygą. 

Laikausi duotos instrukcijos ir sukuriu savo pirmąją knygą. Joje integruoju nurodytus mokomuosius dalykus – 

prisimenu ir įtvirtinu, ką jau gebu ir esu išmokęs! 

Paruošta  ir (gyvai) pristatyta knyga. 
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Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Lietuvių kalbos konsultacija Lietuvių kalbos konsultacija 

Susitikimas Zoom 

platformoje (darbų 

aptarimai). 

Lietuvių kalbos 

konsultacija 

Susitikimas Zoom 

platformoje 

(atsisveikinimas). 

Matematikos konsultacija Matematikos konsultacija 
Lietuvių kalbos 

konsultacija 
Matematikos konsultacija  

Pasaulio pažinimo konsultacija 
Pasaulio pažinimo 

konsultacija 
Matematikos konsultacija 

Pasaulio pažinimo 

konsultacija 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

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

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

dienyno pagalba 

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

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

temą. 

Pamo

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

 

1. 

5b klasė -  Gamta ir žmogus 

Tema: Kitos šalys- kiti 

kultūriniai augalai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Tema:1 skyriaus kartojimas. 

Ekosistema 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu  

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 206,207 psl. iš 

vadovėlio . 

2. Atsakyti į mokytojo pareiktus 

kl. Tamo dienyne 

 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 14, 34 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į mokytojo 

pateiktus klausimus 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

  Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 

2 5a klasė - Gamta ir žmogu  5a klasė - Gamta ir žmogus 6b klasė - Gamta ir žmogus  
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 Tema: Kitos šalys- kiti 

kultūriniai augalai 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

Tema: Žemės ūkio kaita 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

 

Tema:1 skyriaus kartojimas. 

Ekosistema 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu  

(vaizdinė pamoka) 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 206,207 psl. iš 

vadovėlio . 

2. Atsakyti į mokytojo pareiktus 

kl. Tamo dienyne 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 208, 209 psl. 

2. Atsakyti į 3,4,5 kl. iš 

vadovėlio 209 psl. 

3. Atlikti užduotis iš 

pratybų 42 psl. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 14, 34 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į mokytojo 

pateiktus klausimus 

 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

 

3 6b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: 10 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

6a klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: 10 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu būdu 

 

5b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema: Žemės ūkio kaita 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

8b klasė – Chemija 

Tema: Tirpalai (kartojimas) 

 Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 234,243 psl. 

2.Atlikti užduotis iš 

vadovėlio 244 psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 234,243 psl. 

2.Atlikti užduotis iš vadovėlio 

244 psl. 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 208, 209 psl. 

2. Atsakyti į 3,4,5 kl. iš 

vadovėlio 209 psl. 

3. Atlikti užduotis iš 

pratybų 42 psl. 

  Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 34,38 psl. 

2. Atlikti1, 2,3,4 užduotis. iš 

39 psl. 

 

 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

4. 8a klasė - Chemija  

Tema: Agregatnės būsenos 

kitimas (kartojimas) 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

8b klasė - Biologija  

Tema: 3 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu  

 

7a klasė 2 gr. –Biologija 

Tema: 1 skyriaus 

kartojimas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

8a klasė – Chemija 

Tema: Tirpalai (kartojimas) 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

 

.Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 28,29 psl. 

2. Atsakyti į 2,3,4 kl.  iš 41 psl 

Vadovėlis Biologija. 

1. Skaityti 70,84 psl. 

2. Atlikti 1,23 užduotis iš 87 

psl. 

.Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 12, 33 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3,4 kl. 33 

psl. 

  Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 34,38 psl. 

2. Atlikti1, 2,3,4 užduotis. iš 

39 psl. 
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https://www.slideserve.com/col
ton-stanley/skyriaus-med-iagos-
agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-

apibendrini 

  

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: Agregatinės būsenos 

kitimas (kartojimas) 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

8a klasė – Biologija 

Tema: 3 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

 

7a klasė 1gr. -Biologija  

Tema: 1 skyriaus 

kartojimas 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu (vaizdinė pamoka) 

7a klasė 2gr. – Biologija 

Tema: 2 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

 

Vadovėlis-  Chemija: 

1. Skaityti 28,29 psl. 

2. Atsakyti į 2,3,4 kl.  iš 41 psl 

https://www.slideserve.com/col
ton-stanley/skyriaus-med-iagos-
agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-

apibendrini 

Vadovėlis Biologija. 

1. Skaityti 70,84 psl. 

2. Atlikti 1,23 užduotis iš 87 psl 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 12, 33 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3,4 kl. 33 

psl. 

 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti  40-53 psl.iš 

vadovėlio 

2. Atlikti užduotis iš 55psl. 

  

 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama 

el. paštu. 

EMA pratybos. 

Automatinis taisymas ir 

vertinimas. 

Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

 

 

6. Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

Neformalus švietimas 

STEAM laboratorija 

 7 klasė 1gr - Biologija Tema: 

Tema: 2 skyriaus kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Klasės  

valandėlė 

Tema: Signalinio 

trimestro aptarimas 

Valandėlė vyks 

sinchroniniu būdu 

Kūno savybė nardyti po 

vandeniu 

Kūno savybė nardyti po vandeniu  Vadovėlis Biologija: Pokalbiai ir 

diskusijos šia tema 

https://www.slideserve.com/colton-stanley/skyriaus-med-iagos-agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-apibendrini
https://www.slideserve.com/colton-stanley/skyriaus-med-iagos-agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-apibendrini
https://www.slideserve.com/colton-stanley/skyriaus-med-iagos-agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-apibendrini
https://www.slideserve.com/colton-stanley/skyriaus-med-iagos-agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-apibendrini
https://www.slideserve.com/colton-stanley/skyriaus-med-iagos-agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-apibendrini
https://www.slideserve.com/colton-stanley/skyriaus-med-iagos-agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-apibendrini
https://www.slideserve.com/colton-stanley/skyriaus-med-iagos-agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-apibendrini
https://www.slideserve.com/colton-stanley/skyriaus-med-iagos-agregatin-s-b-senos-ir-j-kitimas-apibendrini
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=3qIuffXXwNw 

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

1. Skaityti  40-53 psl.iš 

vadovėlio 

2. Atlikti užduotis iš 55psl. 

   Atlikta užduotis atsiunčiama el. 

paštu. 

  

 

 

 

 

  

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

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 1 d. – birželio 5 d.) 

       Mokytojas: Violeta Visockienė 
       Dalykas: lietuvių kalba 

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

pagalba. 

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

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

temą. 

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadien

is 

Ketvirtadienis Penktadienis 

1.    8a klasė - kalba 

Tema: Aiškinamųjų sakinio dalių 

skyryba, psl. 116-120, 

vadovėlis, skaidrės. Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu 

 

5 b klasė - literatūra 

Tema: 3. Kaip kalbėjimas 

padeda pažinti kitą žmogų? 

R.Rimšas Ne Karibų kruizas, 

psl. 122 – 124, vadovėlis, 

sąsiuvinis. 

 Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

   Užduotys pateikiamos Tamo Atlikti mokytojos paskirtas  

užduotis Tamo dienyne 

   Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

2. 5b klasė - literatūra 

Tema: 2 Žodžio galia 

Vytautas V. Landsbergis  

Rudnosiuko istorijos, psl. 

5 b klasė- kalba 

Tema: Aplinkybės, jų rūšys, psl. 

140- 141, vadovėlis, sąsiuvinis. 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

 5b klasė – kalba 

Tema: Pažyminys. Ką pažymi 

pažyminys?, psl. 142 – 143, 

vadovėlis, sąsiuvinis. 

8b klasė - literatūra 

Tema:  R. Gari Aušros pažadas, 

Kūrinio vertybės, vadovėlyje 

psl.127- 129, vadovėlis, . 
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118-120, vadovėlis 

sąsiuvinis. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu. 

  Pamoka vyks sinchroniniu būdu. 

 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 

Užduotys pateikiamos Tamo Užduotys pateikiamos Tamo  Užduotys pateikiamos Tamo Užduotys pateikiamos Tamo 

Kaupiamasis vertinimas Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

3. 5 b klasė - kalba 

Tema: Papildinys. Ką 

papildo papildinys? psl.138-

139, vadovėlis, sąsiuvinis. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

8a klasė - kalba 

Tema: Aiškinamųjų sakinio 

dalių skyryba, psl. 114-

116,vadovėlis, skaidrės. 

 Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

 

  8a klasė - literatūra 

Tema: R. Gari Aušros pažadas, 

kūrinio vertybės,  vadovėlyje 

psl.127- 129, vadovėlis, 

sąsiuvinis. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Visa informacija apie 

užduotis Tamo 

Užduotys pateikiamos Tamo 

dienyne 

  Užduotys pateikiamos Tamo 

dienyne 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

Kaupiamasis vertinimas   Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

4. 8b klasė – kalba 

Tema: Aiškinamosios 

sakinio dalys, vadovėlis, psl. 

111-113, skaidrės, 

sąsiuvinis. 

 Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu   

8a klasė –literatūra 

Tema:  R. Gari Aušros pažadas 

vadovėlyje psl.123 -

126,vadovėlis, sąsiuvinis. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

 

 8b klasė -  kalba 

Tema: Aiškinamųjų sakinio dalių 

skyryba, psl. 116-120, 

vadovėlis, skaidrės. 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

 

 

Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

 Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

 

Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo dienyną 

 Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

 

5.  8b klasė - Kalba 

Tema: Aiškinamųjų sakinio 

dalių skyryba, psl. 114-

116,vadovėlis, skaidrės. 

 Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

   



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - kalba 

Tema: Aiškinamosios 

sakinio dalys, vadovėlis, psl. 

111-113, skaidrės, 

sąsiuvinis. Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu. 

8b klasė - literatūra 

Tema: R. Gari Aušros pažadas, 

vadovėlyje psl.123- 

126,vadovėlis, sąsiuvinis. 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

   

Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

Užduotys teikiamos Tamo 

dienyne 

   

Kaupiamasis vertinimas. Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į Tamo 

dienyną. 

   

7.    Konsultacija -  pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

 

   Tema : Raštingumo pratybos 

Užduotys atliekamos 

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

 

   Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

 

 

 


