
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 8 d.- birželio 12 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: A. Macežinskienė 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 

Mokytojas: Ina Andrulienė 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 

Mokytojas: Kristina Ališauskienė 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 

Mokytojas: Rima Marozienė 

Mokytojas: Tomas Asakavičius 

Mokytojas: Vilma Plutienė 

Mokytojas: Vilmantė Rimkevičienė 

Mokytoja: Violeta  Visockienė 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 8 d.- birželio 12 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 
  5a klasė 

TEMA: 

Rumba. 

Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

   

 Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

   

 Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

   

2.   5b klasė 

TEMA: 

Rumba 
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Vaizdo pamoka per 

Zoom platformą. 

Mokiniai atliks 

apšilimo pratimus ir 

pašoks šokį. 

  Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

  

  Vertinimas. Vaizdo 

pamokos metu apšilimo 

pratimų atlikimas ir 

šokis. 

  

3.    6b klasė 

TEMA: Rumba 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

   Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

 

   Vertinimas. Darbo 

pateikimas laiku ir 

užduoties išpildymas. 

 

4.      

     

     

5.    6a klasė 

TEMA: 

Rumba. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu. 

 

 

 

  Informacija pateikta  

Tamo dienyne 

 

   Vertinimas. Darbo 

pateikimas laiku ir 

užduoties išpildymas. 

 

6.      
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7.  Neformaliojo švietimo 

būrelis „Zumba“ 5-6 

kl. 

Latino šokis. 

Neformaliojo švietimo 

būrelis „Šiuolaikiniai 

šokiai“ 

5-6 kl. 

Baleto pagrindai. 

Neformaliojo švietimo 

būrelis „Gatvės 

šokiai“ 5-6 kl. 

. 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 8 d. – birželio  12 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 ,,7 klasės fizikos 

kurso kartojimas“.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

 8 b klasė 

Tema ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas“.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

11.00 val. 

  Office 365  Office 365 
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  Pasiruošimas fizikinių 

žinių ir įgūdžių patikros 

testui 

 Fizikinių žinių ir 

įgūdžių patikros testas 

5.   8 a klasė 

Tema ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas“.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

 8a klasė 

Tema ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas“.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

12.00 val. 

  Office 365  Office365 

  Pasiruošimas fizikinių 

žinių ir įgūdžių patikros 

testui 

 Fizikinių žinių ir 

įgūdžių patikros testas 

6.   7a (2) klasė 

Tema ,,7 klasės fizikos 

kurso kartojimas“.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

13.00 val. 

  

  Office365   

  Pasiruošimas fizikinių 

žinių ir įgūdžių patikros 

testui 

  

7.   8b klasė 

Tema ,,8 klasės fizikos 

kurso kartojimas“.     

Grupinis darbas Office 

365 

Fizikos vadovėlis. 

Vaizdo konsultacija 

14.00 val. 
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  Office365   

  Pasiruošimas fizikinių 

žinių ir įgūdžių patikros 

testui 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 8 d. – 12 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: Everyday 

English: choosing TV 

programmes. 

asinchroniniu būdu 

 5a/b klasės 

Tema: Language review 

7. Revising module 7. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 6a/b klasės 

Tema: Fun time. 

Interactive English. 

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. 

 

 

  8b klasė 

Tema: Reported 

questions/orders.  

 Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

 5a/b klasės 

Tema: was/were; had. 

Talking about the past. 

 Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 
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  Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.   

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.   

  Kaupiamasis vertinimas  Kaupiamasis vertinimas 

3. 

 

 

 

              8b klasė 

Tema: key grammar: 

reported speech. 

Vaizdo pamoka office 

365 Teams. 

    

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt.   

    

Kaupiamasis vertinimas     

4. 

 

 

6a/b klasės 

Tema: Grammar: 

question tags.  

Vaizdo pamoka office 

365 Teams. 

    

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt. 

    

Kaupiamasis vertinimas     

5. 

 

 

5a/b klasės 

Tema: : Everyday 

English: ordering 

food/drinks. 

Vaizdo pamoka office 

365 teams. 

 7a klasė 

Tema: Relatives. Modals. 

Vaizdo pamoka Office 

365 teams. 

 

 

. 
 

7a klasė 

Tema: Everyday English: 

talking about holidays. 

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  8b klasė  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Tema: 

Countable/uncountable 

nouns. Partitives. 

Vaizdo pamoka Office 

365 TEAMS. 

Tema: Phrasal verbs: take, 

carry. Word formation. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt  

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

Tamo.lt 

 

 Kaupiamasis vertinimas  Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

expressdigibooks.com 

skaitmeninėje erdvėje 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 8 – 12 d. d.) 

Mokytojas: Audronė Bartninkienė 
Dalykas: lietuvių k. 

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

kaip galės konsultuotis. 

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

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

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  6a klasė  

Tema – Kaip sieti 

sakinius samprotavimo 

tekste? 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6a klasė 

Tema – Samprotavimo 

įgūdžių gilinimas.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

Eduka mokymosi 

aplinkoje. 

6a klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Samprotavimo 

įgūdžių gilinimas.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

Eduka mokymosi 

aplinkoje. 

5a klasė 

Tema – Kartojimo 

užduotys. Žinių 

įtvirtinimo ir gilinimo 

pamoka.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a klasė 

Tema – Baigiamoji 

pamoka. Sėkmės ir 

nesėkmės. 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyks vaizdo pamokoje. 

Užduočių  aptarimas 

vyks vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

Refleksija 

2. 7a klasė  

Tema – Išplėstinės 

aplinkybės, jų skyryba. 

 

6b klasė 

Tema – Samprotavimo 

įgūdžių gilinimas.  

7a klasė 

Tema – Kartojimo 

užduotys. Žinių 

7a klasė 

Tema - Kartojimo 

užduotys. Žinių 

6a  klasė  

Tema – Projektinės 

veiklos pristatymas. 
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Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

Eduka mokymosi 

aplinkoje. 

 

įtvirtinimo ir gilinimo 

pamoka.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

įtvirtinimo ir gilinimo 

pamoka.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

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 

Visa informacija apie 

užduotis bus  teikiama 

TAMO 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių  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  

Tema – Išplėstinės 

aplinkybės, jų skyryba. 

 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė 

LITERATŪRA 

Tema – Samprotavimo 

įgūdžių gilinimas.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

Eduka mokymosi 

aplinkoje. 

7a klasė 

Tema – Kartojimo 

užduotys. Žinių 

įtvirtinimo ir gilinimo 

pamoka.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis 

7a klasė 

Tema – Baigiamoji 

pamoka. Sėkmės ir 

nesėkmės. 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus  teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus  teikiama 

TAMO 

 

 Rašinio  aptarimas,   

vyks  vaizdo pamokoje. 

Užduočių  aptarimas 

vyks vaizdo pamokoje. 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

Refleksija   

 

 

 

4.   - 5a klasė 

Tema – Pasakojimo 

tobulinimas. 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

 

 

5a klasė 

Tema – Kartojimo 

užduotys. Žinių 

įtvirtinimo ir gilinimo 

pamoka.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

- 7a klasė 

Tema – Projektinės 

veiklos pristatymas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 
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 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 

 Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

Baigiamojo darbo  

aptarimas vyks vaizdo 

pamokoje. 

 Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

5.  6b klasė  

Tema – Kaip sieti 

sakinius samprotavimo 

tekste? 

Mokymasis vyks 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė  

Tema – Kartojimo 

užduotys. Žinių 

įtvirtinimo ir gilinimo 

pamoka.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė 

Tema – Baigiamoji 

pamoka. Sėkmės ir 

nesėkmės. 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė  

Tema – Projektinės 

veiklos pristatymas. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu – 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

5a  klasė  

Tema – Projektinės 

veiklos pristatymas. 

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 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

Atliktas užduotis 

aptarsime vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Refleksija Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

Užduočių aptarimas 

vyksta vaizdo 

pamokoje. 

6.  7a klasė  

Tema – Išplėstinės 

aplinkybės, jų skyryba. 

 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

7a klasė  

Tema – Kartojimo 

užduotys. Žinių 

įtvirtinimo ir gilinimo 

pamoka.  

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu, 

vadovėlis + sąsiuvinis. 

6b klasė 

Klasės valandėlė 

Tema – „Kuo aš 

praturtėjau“ 

6a klasė 

 Tema – Baigiamoji 

pamoka. Sėkmės ir 

nesėkmės. 

Mokymasis vyksta 

asinchroniniu būdu; 

vadovėlis + sąsiuvinis. 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO 

 

 Užduočių aptarimas,  

konsultavimas vyks  

vaizdo pamokoje. 

 Rašinio  aptarimas,   

vyks  vaizdo pamokoje. 

 Refleksija.  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 8 d. – birželio 12 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: 5 klasės kurso  

kartojimo pamoka.   

Vadovėis I ir II dalys   
Teams vaizdo pamoka  

 

8a klasė 

Tema: Kartojimo pamoka 

Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys  

Teams vaizdo pamoka  

7a klasė II gr. 

Tema: Kartojimo pamoka: 

darbas su istorijos 

žemėlapiais ir sunkesniųjų 

temų kartojimas  

Teams  vaizdo pamoka 

7a klasė II gr. 

Tema: Kartojimo pamoka: 

darbas su istorijos 

žemėlapiais ir sunkesniųjų 

temų kartojimas  

Teams  vaizdo pamoka 

  Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys   

Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys   

Užduotys  ir žemėlapiai 

TEAMS  

Užduotys  ir žemėlapiai 

TEAMS 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

2.  5a klasė 

Tema: 5 klasės kurso  

kartojimo pamoka.   

Vadovėis I ir II dalys   
Teams vaizdo pamoka  

6a klasė 

Tema: 6 klasės kurso 

kartojimo pamoka.  

Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys.  

Teams vaizdo pamoka 

5a klasė 

Tema:  
Tema: Kartojimo pamoka: 

sunkesniųjų temų 

kartojimas ir darbas su 

istorijos šaltiniais 

Teams vaizdo pamoka  

 

 Užduotys vadovėlyje  Užduotys vadovėlyje Užduotys vadovėlyje   
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I ir II dalys    I ir II dalys  

 

I ir II dalys 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams 

pamokoje  

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

 

3.  7a klasė II gr. 

Tema:  

7 klasės  kurso kartojimo 

pamoka.  

Vadovėlyje I ir II dalys  

Teams vaizdo pamoka  

8b klasė  
 Tema: Kartojimo pamoka 

Užduotrys vadovėlyje I ir II 

dalys  

Teams vaizdo pamoka 

6a  klasė 

Tema: Kartojimo pamoka: 

sunkesniųjų temų 

kartojimas ir darbas su 

istorijos šaltiniais.  

Teams vaizdo pamoka  

5b klasė  

Tema: Kartojimo pamoka: 

sunkesniųjų temų kartojimas 

ir darbas su istorijos 

šaltiniais.  

 Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys  

Užduotys vadovėlyje  

I ir II dalys 

Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys  

Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

 pamokoje 

4. 

 

 

 

 7a klasė I gr.  

Tema: 

7 klasės  kurso kartojimo 

pamoka.  

Vadovėlyje I ir II dalys  

Teams vaizdo pamoka  

 6b  klasė 

Tema: Kartojimo pamoka: 

sunkesniųjų temų 

kartojimas ir darbas su 

istorijos šaltiniais.  

Teams vaizdo pamoka  

8a klasė  

Tema: Kartojimo pamoka: 

darbas  su istorijos 

žemėlapiais ir šaltiniais  

Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys ir TEAMS  

Teams vaizdo pamoka  
 Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys  

 Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys 

Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys ir TEAMS 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  Teams 

pamokoje 

 Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

Pokalbis ir savarankiškas 

įsivertinimas  

Teams pamokoje 

5.  6 b klasė 

Tema: 6 klasė kurso 

kartojimo pamoka. 

Vadovėlyje I ir II dalys  

Teams vaizdo pamoka 

  8b klasė  

Tema: Kartojimo pamoka: 

darbas  su istorijos 

žemėlapiais ir šaltiniais  

Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys ir TEAMS   

Teams vaizdo pamoka  
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 Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys  

  Užduotys vadovėlyje I ir II 

dalys ir TEAMS 

 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. 

 

   Teams vaizdo pamoka   

   Nėra  
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 8 d. – birželio 12 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 : Kūrybinė 

užduotis 
Užduotys pateikiamos 

Tamo , 

Konsultacija per 

Microsoft Office 365 

    Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

Projektas „ Mano 

šeima“ 

    Pristatyti kūrybinę 

užduotį 

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 

    Kūrybinė užduotis 

Pristatymas „Mano 

šeima“ Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

    Darbus mokiniai atsiųs 

TAMO, vertinimas 

vyks kartą per sav. 

4.      

     

     

5.     6ab klasė 

Kartojimas  

užduotys  

pateikiamos per  Tamo,  

konsultacija -Microsoft 

Office 365 

    Kūrybinės užduoties 

pristatymas 

Meine Schule Tamo 

dienyne pateiksiu  

nuorodas, instrukcijas  

    Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 

6.     6ab klasė 

Kartojimas 
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Užduotys pateikiamos 

per Tamo, Microsoft 

Office 365 

    Kūrybinės užduoties 

pristatymas Schule 

Tamo dienyne 

pateiksiu  nuorodas, 

instrukcijas 

    Darbus mokiniai atsiųs 

el. paštu, vertinimas 

vyks kartą per sav. 

7.      
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 10, 12 d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.„     8b klasė 

Bendra tema: Integruota rusų 

kalbos ir informacinių 

technologijų pamoka - 

Kūrybinių darbų konkursas 

„Žodžių debesys“. Mokysimės 

dirbti 

https://www.wordclouds.com/ 

programa. 

    1. Susipažinti su 

https://www.wordclouds.com/ ir 

https://xn--80abe5adcqeb2a.xn--

p1ai/ programomis. 

2. Atlikti kūrybinę užduotį 

(Pasirinkti 8 klasės kurso 1 

temą, surašyti 100 žodžių, 

pasinaudoti viena iš programų ir 

sukurti žodžių debesį). 

    Kaupiamasis balas. Atlikti 

kūrybinę užduotį, nufotografuoti 

ir atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

2.     7a klasė 

Bendra tema: 7 klasės kurso 

kartojimas. 

https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
https://облакослов.рф/
https://облакослов.рф/
https://dienynas.tamo.lt/
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Vaizdo pamoka Office365 

platformoje.  

    1. Atlikti užduotį 

https://quizlet.com/510821672/

%D0%A7%D0%B8%D1%81%

D0%BB%D0%B8%D1%82%D

0%B5%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BE%D1%82-10-

%D0%B4%D0%BE-100-flash-

cards/?new 

2. Atlikti užduotį 

https://quizlet.com/502391604/

%D0%A1%D0%B2%D0%BE%

D0%B1%D0%BE%D0%B4%D

0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%

D0%BC%D1%8F-flash-cards/ 

    - 

3. 

 

  8a klasė 

Bendra tema: 8 klasės 

kurso kartojimas. 

 

 

 7a klasė 

Bendra tema: Integruota rusų 

kalbos ir informacinių 

technologijų pamoka - 

Kūrybinių darbų konkursas 

„Žodžių debesys“. Mokysimės 

dirbti 

https://www.wordclouds.com/  

programa. 

  1.Atlikti užduotį 

https://quizizz.com/adm

in/quiz/5e7bcfee7758e1

001b6aa5db/%D0%B4

%D0%BE%D0%BC%

D0%B0%D1%88%D0

%BD%D0%B8%D0%B

 1. Susipažinti su 

https://www.wordclouds.com/  

ir  https://xn--

80abe5adcqeb2a.xn--p1ai/ 

programomis. 

2.Atlikti kūrybinę užduotį 

(Pasirinkti 7 klasės kurso 1 

https://quizlet.com/510821672/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82-10-%D0%B4%D0%BE-100-flash-cards/?new
https://quizlet.com/510821672/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82-10-%D0%B4%D0%BE-100-flash-cards/?new
https://quizlet.com/510821672/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82-10-%D0%B4%D0%BE-100-flash-cards/?new
https://quizlet.com/510821672/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82-10-%D0%B4%D0%BE-100-flash-cards/?new
https://quizlet.com/510821672/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82-10-%D0%B4%D0%BE-100-flash-cards/?new
https://quizlet.com/510821672/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82-10-%D0%B4%D0%BE-100-flash-cards/?new
https://quizlet.com/510821672/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82-10-%D0%B4%D0%BE-100-flash-cards/?new
https://quizlet.com/510821672/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82-10-%D0%B4%D0%BE-100-flash-cards/?new
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://quizlet.com/502391604/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-flash-cards/
https://www.wordclouds.com/
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.wordclouds.com/
https://облакослов.рф/
https://облакослов.рф/
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5-

%D0%BE%D0%B1%D

1%8F%D0%B7%D0%

B0%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D

1%82%D0%B8 

2. Atlikti  užduotį. 

https://quizlet.com/5010

06167/%D0%A0%D0%

9A%D0%98-

%D0%94%D0%BE%D

0%BC%D0%B0%D1%

88%D0%BD%D0%B8

%D0%B5-

%D0%B4%D0%B5%D

0%BB%D0%B0-flash-

cards/ 

temą, surašyti 50 -80 žodžių, 

pasinaudoti viena iš programų ir 

sukurti žodžių debesį). 

 

  -  Pažymys. Atlikti kūrybinę 

užduotį, nufotografuoti ir 

atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

4.   8a klasė 

Bendra tema: Integruota 

rusų kalbos ir 

informacinių 

technologijų pamoka - 

Kūrybinių darbų 

konkursas "Žodžių 

debesys". Mokysimės 

dirbti 

https://www.wordclouds

.com/ programa. 

Vaizdo pamoka 

Office365 platformoje.  

  

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://dienynas.tamo.lt/
https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
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  1. Susipažinti su 

https://www.wordclouds

.com/ ir https://xn--

80abe5adcqeb2a.xn--

p1ai/ programomis. 

2.Atlikti kūrybinę 

užduotį ( Pasirinkti 8 

klasės kurso 1 temą, 

surašyti 100 žodžių,  

pasinaudoti viena iš 

programų ir sukurti 

žodžių debesį). 

  

 

  Kaupiamasis balas. 

Atlikti kūrybinę 

užduotį, nufotografuoti 

ir atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

  

 

5.   8b klasė 

Bendra tema: 8 klasės 

kurso kartojimas. 

Vaizdo pamoka Office 

365 platformoje.  

 6b klasė 

Bendra tema: Rusų kalbos 

abėcėlė. Pasitikrinsime rusų 

kalbos abėcėlės mokėjimą. 

Vaizdo pamoka Office365 

platformoje.  

  1.Atlikti užduotį 

https://quizizz.com/adm

in/quiz/5e7bcfee7758e1

001b6aa5db/%D0%B4

%D0%BE%D0%BC%

D0%B0%D1%88%D0

%BD%D0%B8%D0%B

5-

%D0%BE%D0%B1%D

1%8F%D0%B7%D0%

B0%D0%BD%D0%BD

 Atlikti mokytojos paruoštą 

užduotį. 

 

https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
https://облакослов.рф/
https://облакослов.рф/
https://облакослов.рф/
https://dienynas.tamo.lt/
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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%D0%BE%D1%81%D

1%82%D0%B8 

2. Atlikti užduotį. 

https://quizlet.com/5010

06167/%D0%A0%D0%

9A%D0%98-

%D0%94%D0%BE%D

0%BC%D0%B0%D1%

88%D0%BD%D0%B8

%D0%B5-

%D0%B4%D0%B5%D

0%BB%D0%B0-flash-

cards/ 

  -  Pažymys už išmoktą rusų kalbos 

abėcėlę. 

6.   6a klasė 

Bendra tema: 6 klasės 

kurso kartojimas. 

Vaizdo pamoka 

Office365 platformoje.  

 

 6b klasė 

Bendra tema: Kūrybinių darbų 

konkursas rusų kalba 

„Mylimiausia raidė“. Piešiame 

rusų kalbos raidę su 

iliustracijomis. 

  1. Atlikti užduotį 

https://quizlet.com/4718

47252/%D0%A0%D1%

83%D1%81%D1%81%

D0%BA%D0%B0%D1

%8F-

%D0%90%D0%B7%D

0%B1%D1%83%D0%

BA%D0%B0-flash-

cards/ 

2. Atlikti užduotį 

https://learningapps.org/

12439836 

 Atlikti kūrybinę užduotį - 

Nupiešti mylimiausią rusų 

kalbos raidę kaip titulinę raidę, 

ją dekoruoti. Nupiešti 6 žodžių, 

prasidedančių šia raide, 

iliustracijas. 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7bcfee7758e1001b6aa5db/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/501006167/%D0%A0%D0%9A%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/471847252/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/471847252/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/471847252/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/471847252/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/471847252/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/471847252/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/471847252/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/471847252/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/
https://quizlet.com/471847252/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-flash-cards/
https://learningapps.org/12439836
https://learningapps.org/12439836
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  -  Pažymys. Atlikti kūrybinę 

užduotį, nufotografuoti ir 

atsiųsti per 

https://dienynas.tamo.lt/ 

7.   6a klasė 

Bendra tema: Kūrybinių 

darbų konkursas rusų 

kalba „Mylimiausia 

raidė“. Piešiame rusų 

kalbos raidę su 

iliustracijomis. 

  

  Atlikti kūrybinę užduotį 

- Nupiešti mylimiausią 

rusų kalbos raidę kaip 

titulinę raidę, ją 

dekoruoti. Nupiešti 6 

žodžių, prasidedančių 

šia raide, iliustracijas. 

  

  Pažymys. Atlikti 

kūrybinę užduotį, 

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 8 d. - birželio 12 d.) 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 
Dalykas: Technologijos/Geografija 

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

dienyno pagalba, telefonu arba Office 365 platformoje. 

2.  Užduotys bus pateiktos EDUKA skaitmeninėje platformoje ir Tamo dienyne 

3.  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 

Šiuolaikiniai 

geografiniai tyrimai 

Atlikti EDUKA 

užduotis 

25-26 psl. 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

,,Mano dovana tėčiui“. 

Darbo užbaigimas. 

8b klasė - Geografija 

Šiuolaikiniai 

geografiniai tyrimai 

Atlikti EDUKA 

užduotis 

25-26 psl. 

7a klasė I grupė - 

Geografija 

Tema: Kartojimas. 

Atsakyti į klausimus. 

 

7a klasė II grupė - 

Geografija 

Tema: Kartojimas 

Atsakyti į klausimus. 

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

 

TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas TAMO dienynas 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas 

Užbaigtas darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

2.  6b klasė – Geografija 

Tema: Kraštovaizdžio 

tyrimas. 

Atlikti EDUKA 

užduotis 

102-103 psl. 

7a klasės II grupė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

,,Mano dovana tėčiui“. 

Darbo užbaigimas. 

Pristatymas 

6b klasė – Geografija 

Tema: Ką veikia 

vandenų tyrinėtojai 

Atlikti EDUKA 

užduotis 

90-91 psl. 

8a klasė – 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

,,Mano dovana tėčiui“. 

Darbo užbaigimas. 

 

8a klasė – Geografija 

Tema: Kartojimas 

Atsakyti į klausimus. 

Vaizdo pamoka 
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TAMO dienynas 

EDUKA 

TAMO dienynas, 

 

TAMO dienynas 

Office 365 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

Office 365 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas 

Užbaigtas darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas 

I darbo etapas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

3.  7a klasė I grupė - 

Geografija 

Aplinka ir žmogus. 

Atlikti EDUKA 

užduotis 

81-82 psl. 

Vaizdo pamoka 

6a klasė -

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

,,Mano dovana tėčiui“. 

Darbo užbaigimas 

 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

,,Mano dovana tėčiui“. 

Darbo užbaigimas 

 

8b klasė - Geografija 

Tema: Kartojimas. 

Atsakyti į klausimus. 

Vaizdo pamoka 

 

 TAMO dienynas 

Office 365 

TAMO dienynas 

 

TAMO dienynas 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

Office 365 

 

 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas 

Užbaigtas darbas 

Vertinamas 

Užbaigtas darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

4.  7a klasė II grupė – 

Geografija 

Aplinka ir žmogus. 

Atlikti EDUKA 

užduotis 

81-82 psl. 

Vaizdo pamoka 

6a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

,,Mano dovana tėčiui“. 

Darbo užbaigimas. 

Pristatymas 

5a klasė - 

Technologijos 

Tema: Individualus 

kūrybinis projektas 

,,Mano dovana tėčiui“. 

Darbo užbaigimas. 

 

6a klasė - Geografija 

Tema: Kartojimas 

Atsakyti į klausimus. 

Vaizdo pamoka 

 

 TAMO dienynas 

Office 365 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

TAMO dienynas 

Office 365 

 Kaupiamasis 

vertinimas 

Vertinamas 

Užbaigtas darbas 

Vertinamas 

Užbaigtas darbas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

5.  6a klasė -  Geografija 

Tema: Kraštovaizdžio 

tyrimas. 

Atlikti EDUKA 

užduotis 

102-103 psl. 

   

 TAMO dienynas 

EDUKA 
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 Kaupiamasis 

vertinimas 

   

6.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji šefai“ 1-4 

klasė 

Tema: Ar sveikai 

vakarieniauju. Nurodyti 

bent 3 vakarienei, 

skirtus, sveikus 

patiekalus. 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

7.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Ar sveikai 

vakarieniauju. Surasti 

sveikos vakarienės 

receptūrą 

  

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 

  

8.   Neformalusis 

švietimas 

,,Jaunieji virtuvės 

šefai“ 5-8 kl. 

Tema: Ar sveikai 

vakarieniauju. 

Pagal pasirinktą 

sveikos vakarienės 
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receptūrą, gaminu savo 

šeimai vakarienę. 

  TAMO dienynas, 

elektroninis paštas 

  

  Neformalusis 

vertinimas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 8 d. – birželio 12 d.) 

Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

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

telefonu, per el. paštą. 

 

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

 

6. 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 ir 

užbaigimas. 

 6a klasė – dailė 

Tema – „Linkėjimas 

vasarai“. 

 

 Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuką nuorodą 

į Tamo dienyną ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus. 

 Mokiniai apmąsto savo 

būsimą vasarą. 

Grafiškai pateikia vieną 

žodį, kuris apibūdintų 

jų vasarą. 

Užduotis pateikta 

TAMO dienyne. 

 

 Mokiniai darbą 

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 ir 

užbaigimas. 

 8b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“. 

Darbo apdaila ir 

užbaigimas. 

 

 Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuką nuorodą 

į Tamo dienyną ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus. 

 Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuką nuorodą 

į Tamo dienyną ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus. 

 

 Mokiniai darbą 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 Mokiniai darbą 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektronini 

paštą. 

 

3.  8b klasė – dailė 

Tema – 

„Siurrealizmas“. 

Įvadine pamoka į 

projektą. 

6b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“. 

Darbo apdaila ir 

užbaigimas. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“. 

Darbo apdaila ir 

užbaigimas. 

 

 Bendravimas vyks 

Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuką nuorodą 

į Tamo dienyną ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuką nuorodą 

į Tamo dienyną ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus. 
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 Kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokiniai darbą 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

Mokiniai darbą 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektroninį 

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 ir 

užbaigimas. 

5b klasė – 

technologijos 

Tema – Projektas 

„Žaismingo 3D žaislo 

kūrimas“. 

Darbo apdaila ir 

užbaigimas. 

 

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. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuką nuorodą 

į Tamo dienyną ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus. 

Mokiniai gaus 

mokytojos nufilmuoto 

vaizdo filmuką nuorodą 

į Tamo dienyną ir pagal 

mokytojos nurodymus 

atliks paruošiamuosius 

darbus. 

 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokiniai darbą 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

Mokiniai darbą 

nufotografuos ir 

nuotrauką atsius per 

mokytojos elektroninį 

paštą. 

 

5.  7a klasė – dailė 

Tema – 

„Siurrealizmas“. 

Įvadine pamoka į 

projektą. 

 5a klasė – dailė 

Tema – „Linkėjimas 

vasarai.“ 

8a klasė – dailė 

Tema – 

„Siurrealizmas“. 

Įvadine pamoka į 

projektą. 

 

Bendravimas vyks 

Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 Mokiniai apmąsto savo 

būsimą vasarą. 

Grafiškai pateikia vieną 

žodį, kuris apibūdintų 

jų vasarą. 

Bendravimas vyks 

Office 365 

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 
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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“ 

Laisva tema. 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

Laisva tema. 

 

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“ 

Laisva tema. 

Neformalusis 

švietimas 

„Mažųjų menininkų 

dirbtuvėlės“ 

Laisva tema. 

 

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 8 d. –birželio 12 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 -Projekto 

„Sveikame kūne sveika 

siela” įgyvendinimas. 

Mokytojos 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

konsultacija pateikiama  

Zoom platformoje realiu 

laiku. 

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 
  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu arba per Tamo 

dienyną iki birželio 12 d. 

  

5.       5a klasė     

Pamokos tema - Projekto 

„Sveikame kūne sveika 

siela” įgyvendinimas. 

Mokytojos 

konsultacija pateikiama  

Zoom platformoje realiu 

laiku. 

  

  Užduotys pateiktos per 

Tamo dienyną. 

  

  Atliktos užduotys bus 

siunčiamos nurodytu el. 

paštu arba per Tamo 

dienyną iki birželio 12d. 

  

6.      

     

     

7.         7a klasė 

 Pamokos tema -Projekto 

„Sveikame kūne sveika 

siela” įgyvendinimas. 

Mokytojos 
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konsultacija pateikiama  

Zoom platformoje realiu 

laiku. 

 Užduotys pateiktos  per 

Tamo dienyną.  

  

 Iki birželio 12 d. atliktas 

užduotis atsiunčia 

nurodytu el. paštu. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 8 d.— birželio12 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: Šuolio į aukštį technika, 

taisyklės. 

1.Šuoliai į aukštį peržengiant 

kartelę.                                                     

2.Šuolis į aukštį krūtine .                

3.Šuolis į aukštį nugara. 

Šuolio į aukštį taisyklės. 

 

  8b klasė 

Tema:  Šuolio į tolį atlikimo technika 

ir taisyklės. 

https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc 

Šuolį į tolį sudaro šios fazės. 

Šuolio į tolį būdai: 

Šuolis į tolį susilenkus. 

Šuolis į tolį išsilenkus. 

Šuolis į tolį žirklėmis. 

Šuolio į tolį taisyklės. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną. 

 

1.Užduotis:                                     

*Išvardinti šuolio į aukštį 4 fazes. 

*Kokius žinote šuolio į aukštį 

būdus. 

* Išvardinti  taisykles kuomet šuolio 

į aukštį rezultatas neužskaitomas. 

  
1.Užduotis:                                         

* Išvardinti šuolio į tolį atlikimo fazes 

eilės tvarka.                                                                                                                                                                                   

*Išvardinti šuolio į tolį atlikimo  

būdus.                                                                                           

*Išvardinti  taisykles kuomet šuolio į 

tolį rezultatas neužskaitomas.                                                           

 

https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc
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2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą  

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A 

 

2 Užduotis:  Savarankiškai atlikti 

treniruotę  

https://youtu.be/InJtXTIUZBk  . 

2. 6a klasė 

Tema: Šuolio į aukštį technika, 

taisyklės. 

1.Šuoliai į aukštį peržengiant 

kartelę.                                                     

2.Šuolis į aukštį krūtine .                

3.Šuolis į aukštį nugara. 

Šuolio į aukštį taisyklės. 

 

8a klasė 

Tema: Šuolio į aukštį technika, 

taisyklės. 

1.Šuoliai į aukštį peržengiant 

kartelę.                                                     

2.Šuolis į aukštį krūtine .                

3.Šuolis į aukštį nugara. 

Šuolio į aukštį taisyklės. 

 

 

 6a klasė 

Tema:  Šuolio į tolį atlikimo technika 

ir taisyklės. 

https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc 

Šuolį į tolį sudaro šios fazės. 

Šuolio į tolį būdai: 

Šuolis į tolį susilenkus. 

Šuolis į tolį išsilenkus. 

Šuolis į tolį žirklėmis. 

Šuolio į tolį taisyklės. 

 

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 šuolio į aukštį 4 fazes. 

*Kokius žinote šuolio į aukštį 

būdus. 

* Išvardinti  taisykles kuomet šuolio 

į aukštį rezultatas neužskaitomas. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą  

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A 

1.Užduotis:                                     

*Išvardinti šuolio į aukštį 4 fazes. 

*Kokius žinote šuolio į aukštį 

būdus. 

* Išvardinti  taisykles kuomet šuolio 

į aukštį rezultatas neužskaitomas. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą  

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A 

 

 
1.Užduotis:                                         

* Išvardinti šuolio į tolį atlikimo fazes 

eilės tvarka.                                                                                                                                                                                   

*Išvardinti šuolio į tolį atlikimo  

būdus.                                                                                           

*Išvardinti  taisykles kuomet šuolio į 

tolį rezultatas neužskaitomas.                                                           

2 Užduotis:  Savarankiškai atlikti 

treniruotę  

https://youtu.be/InJtXTIUZBk  . 

 

3. 5a klasė 

Tema: Šuolio į aukštį technika, 

taisyklės. 

1.Šuoliai į aukštį peržengiant 

kartelę.                                                     

2.Šuolis į aukštį krūtine .                

3.Šuolis į aukštį nugara. 

5b klasė 

Tema: Šuolio į aukštį technika, 

taisyklės. 

1.Šuoliai į aukštį peržengiant 

kartelę.                                                     

2.Šuolis į aukštį krūtine .                

3.Šuolis į aukštį nugara. 

 8a klasė 

Tema:  Šuolio į tolį atlikimo technika 

ir taisyklės. 

https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc 

Šuolį į tolį sudaro šios fazės. 

Šuolio į tolį būdai: 

Šuolis į tolį susilenkus. 

 

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A
https://youtu.be/InJtXTIUZBk
https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc
https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A
https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A
https://youtu.be/InJtXTIUZBk
https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc
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Šuolio į aukštį taisyklės. 

 

Šuolio į aukštį taisyklės. 

 

Šuolis į tolį išsilenkus. 

Šuolis į tolį žirklėmis. 

Šuolio į tolį taisyklės. 

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 šuolio į aukštį 4 fazes. 

*Kokius žinote šuolio į aukštį 

būdus. 

* Išvardinti  taisykles kuomet šuolio 

į aukštį rezultatas neužskaitomas. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą  

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A 

1.Užduotis:                                     

*Išvardinti šuolio į aukštį 4 fazes. 

*Kokius žinote šuolio į aukštį 

būdus. 

* Išvardinti  taisykles kuomet šuolio 

į aukštį rezultatas neužskaitomas. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą  

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A 

 
1.Užduotis:                                         

* Išvardinti šuolio į tolį atlikimo fazes 

eilės tvarka.                                                                                                                                                                                   

*Išvardinti šuolio į tolį atlikimo  

būdus.                                                                                           

*Išvardinti  taisykles kuomet šuolio į 

tolį rezultatas neužskaitomas.                                                           

2 Užduotis:  Savarankiškai atlikti 

treniruotę  

https://youtu.be/InJtXTIUZBk  . 

 

4. 7a klasė 

Tema: Šuolio į aukštį technika, 

taisyklės. 

1.Šuoliai į aukštį peržengiant 

kartelę.                                                     

2.Šuolis į aukštį krūtine .                

3.Šuolis į aukštį nugara. 

Šuolio į aukštį taisyklės. 

6b klasė 

Tema:  Šuolio į tolį atlikimo 

technika ir taisyklės. 

https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc 

Šuolį į tolį sudaro šios fazės. 

Šuolio į tolį būdai: 

Šuolis į tolį susilenkus. 

Šuolis į tolį išsilenkus. 

Šuolis į tolį žirklėmis. 

Šuolio į tolį taisyklės. 

 7a klasė 

Tema:  Šuolio į tolį atlikimo technika 

ir taisyklės. 

https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc 

Šuolį į tolį sudaro šios fazės. 

Šuolio į tolį būdai: 

Šuolis į tolį susilenkus. 

Šuolis į tolį išsilenkus. 

Šuolis į tolį žirklėmis. 

Šuolio į tolį taisyklės. 

 

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 šuolio į aukštį 4 fazes. 

*Kokius žinote šuolio į aukštį 

būdus. 

* Išvardinti  taisykles kuomet šuolio 

į aukštį rezultatas neužskaitomas. 

1.Užduotis:                                         

* Išvardinti šuolio į tolį atlikimo 

fazes eilės tvarka.                                                                                                                                                                                   

*Išvardinti šuolio į tolį atlikimo  

būdus.                                                                                           

*Išvardinti  taisykles kuomet šuolio 

 
1.Užduotis:                                         

* Išvardinti šuolio į tolį atlikimo fazes 

eilės tvarka.                                                                                                                                                                                   

*Išvardinti šuolio į tolį atlikimo  

būdus.                                                                                           

*Išvardinti  taisykles kuomet šuolio į 

 

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A
https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A
https://youtu.be/InJtXTIUZBk
https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc
https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc
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2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą  

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A 

 

į tolį rezultatas neužskaitomas.                                                           

2 Užduotis:  Savarankiškai atlikti 

treniruotę  

https://youtu.be/InJtXTIUZBk  . 

tolį rezultatas neužskaitomas.                                                           

2 Užduotis:  Savarankiškai atlikti 

treniruotę  

https://youtu.be/InJtXTIUZBk  . 

5.  5a klasė 

Tema:  Šuolio į tolį atlikimo 

technika ir taisyklės. 

https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc 

Šuolį į tolį sudaro šios fazės. 

Šuolio į tolį būdai: 

Šuolis į tolį susilenkus. 

Šuolis į tolį išsilenkus. 

Šuolis į tolį žirklėmis. 

Šuolio į tolį taisyklės. 

 5b klasė 

Tema:  Šuolio į tolį atlikimo technika 

ir taisyklės. 

https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc 

Šuolį į tolį sudaro šios fazės. 

Šuolio į tolį būdai: 

Šuolis į tolį susilenkus. 

Šuolis į tolį išsilenkus. 

Šuolis į tolį žirklėmis. 

Šuolio į tolį taisyklės. 

 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

 
1.Užduotis:                                         

* Išvardinti šuolio į tolį atlikimo 

fazes eilės tvarka.                                                                                                                                                                                   

*Išvardinti šuolio į tolį atlikimo  

būdus.                                                                                           

*Išvardinti  taisykles kuomet šuolio 

į tolį rezultatas neužskaitomas.                                                           

2 Užduotis:  Savarankiškai atlikti 

treniruotę  

https://youtu.be/InJtXTIUZBk  . 

 
1.Užduotis:                                         

* Išvardinti šuolio į tolį atlikimo fazes 

eilės tvarka.                                                                                                                                                                                   

*Išvardinti šuolio į tolį atlikimo  

būdus.                                                                                           

*Išvardinti  taisykles kuomet šuolio į 

tolį rezultatas neužskaitomas.                                                           

2 Užduotis:  Savarankiškai atlikti 

treniruotę  

https://youtu.be/InJtXTIUZBk  . 

 

6. 8b klasė 

Tema: Šuolio į aukštį technika, 

taisyklės. 

1.Šuoliai į aukštį peržengiant 

kartelę.                                                     

2.Šuolis į aukštį krūtine .                

3.Šuolis į aukštį nugara. 

Neformalusis švietimas 

Futbolas 

https://youtu.be/Esm-Fe9ZuY0 

Treniruotė namų sąlygomis (5 

treniruotė) 

 Neformalusis švietimas 

Krepšinis 

https://youtu.be/AuQUOoxY7RY 

Pratimai skirti vaikams nuo 3m. Koks 

gi tavo LEVEL? 

 

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A
https://youtu.be/InJtXTIUZBk
https://youtu.be/InJtXTIUZBk
https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc
https://youtu.be/DEt_Xgg8dzc
https://youtu.be/InJtXTIUZBk
https://youtu.be/InJtXTIUZBk
https://youtu.be/Esm-Fe9ZuY0
https://youtu.be/AuQUOoxY7RY
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Šuolio į aukštį taisyklės. 

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 šuolio į aukštį 4 fazes. 

*Kokius žinote šuolio į aukštį 

būdus. 

* Išvardinti  taisykles kuomet šuolio 

į aukštį rezultatas neužskaitomas. 

2.Užduotis: savarankiškai atlikti 

treniruotę – mankštą  

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A 

Koordinacijos, kamuolio valdymo, 

kamuolio varymo pratimai. 

 Iš vaizdinės medžiagos pasirinks 

pratimus ir atliks treniruotę, tobulins 

krepšinio įgūdžius. 

 

7. Neformalusis švietimas 

Judriųjų žaidimų būrelis 

https://youtu.be/4jXjzKaiTQo 

 

  Neformalusis švietimas 

Sportinių žaidimų būrelis 

https://youtu.be/UsI4Pw1mqrQ 

Treniruotė judėjimo įgūdžiams 

tobulinti. 

 

Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

  Pamokos medžiagą ir užduotis 

pateikti per Tamo dienyną 

 

Vaikų meditacijos dėmesiui.   Pratimais tobulins judėjimo įgūdžius 

,kurie reikalingi žaidžiant sportinius 

žaidimus. 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/Eo1-c6iD4_A
https://youtu.be/4jXjzKaiTQo
https://youtu.be/UsI4Pw1mqrQ
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 8 - 12 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.         8a/b klasės – 

tikyba 

Tema „Dovanojimas“. 

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 „Dovana“. 

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje 

    

Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama TAMO.LT 

ir Office 365 
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Užduočių taisymas ir 

vertinimas Office 365 

    

3.     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.  .   5a klasė – tikyba 

Integruota projektinė veikla 

„Sveikame kūne sveika 

siela“.  Konsultacija Office 

365 aplinkoje 

    Visa informacija apie 

užduotis bus pateikiama 

TAMO.LT ir Office 365 

    Vertinimai ir užduočių 

tikrinimas Class Notebook 

5.    7a klasė - Tikyba 

Integruota projektinė 

veikla „Sveikame 

kūne sveika siela“. 

Konsultacija Office 

365 aplinkoje 

 

 

 

  Visa informacija apie 

užduotis bus 

pateikiama 

TAMO.LT ir Office 

365 
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   Pokalbis (atsakymas į 

klausimus) per Office 

365 

 

6. 6a/b klasė – Etika  

Tema „Tradicijos ir 

kultūra“. Vaizdo 

pamoka Office 365 

aplinkoje.   

6a/b klasė – Tikyba 

Tema „Tradicijos ir 

kultūra“.  

Vaizdo pamoka Office 

365 aplinkoje  

5b klasė – Tikyba 

Integruota projektinė 

veikla „Sveikame 

kūne sveika siela“. 

Konsultacija Office 

365 aplinkoje 

7a klasė – Tikyba 

Integruota projektinė 

veikla „Sveikame 

kūne sveika siela“.. 

Konsultacija 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 „Ką išmokau 

per šiuos metus?“. 

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 8 d. – 12 d.) 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 
Dalykas: anglų kalba 

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

TAMO. 

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

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

Pamo- 

ka 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 7a klasė 

Tema: Across the 

Curriculum 7f. 

 5 klasių III gr.  

Tema: 8e Vocabulary.  

Zoom pamoka. 

 6 klasių III gr.  

Tema: Skills 8c. 

Vadovėlio p. 90 susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą. Padaryti e. pratybų 

7d, e, f  Ex. 1, 2, 3, atitinka 

popierinių pratybų p. 58. 

 Pratybų p. 66 Ex. 1, 

klausymas  Ex. 2, 3 ir 

įsivertinimas. Vadovėlio p. 

104 Ex. 2, 3, pasitikrinam. 

 Vadovėlio p. 98, susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą, padaryti Ex. 4 p. 99. 

Savarankiškas darbas  Pažymys  Formuojamasis 

2.   8a klasė 
Tema: Skills 8c. 

 5 klasės III gr.  
Tema: Writing 8j. 

  Vadovėlio p. 98, susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą, padaryti Ex. 2, 3 p, 

99. 

 Perskaityti pratybų Ex.1 p. 69, 

sudėlioti teksto dalis tinkama 

tvarka, atsakymus atsiųsti į 

Tamo. 

  Formuojamasis  Sudėtinis pažymys 

4. 3.  8a klasė 

Tema: Grammar 8b. 

Zoom pamoka. 

   6 klasės II gr. 

Tema: Skills 8c. 
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Vadovėlio p. 97, Ex. 5, 6, 7, 

8. Pratybų p. 63 Ex. 5, 6, 7, 

8. 

   Vadovėlio p. 98, susirasti 

naujus žodžius, perskaityti 

tekstą, padaryti Ex. 4 p. 99. 

Formuojamasis    Formuojamasis 

4. 6 klasės II gr.  

Tema: Workbook 8a. 

    

Padaryti pratybų Ex.1, 2, 3, 

4, 5, 6, atitnka epratybų 8a 

Ex.1, 2, 3, 4, 5, 6. 

    

Formuojamasis     

5. 5 klasės III gr.  

Tema: Skills 8e. 

 7a klasė 

Tema: Self-Check 7. 

Zoom pamoka. 

 7a klasė 

Tema: Test Module 7. 

Vadovėlio p. 102, susirasti 

nežinomų žodžių reikšmes, 

perskaityti tekstą, atsakyti į 

Ex. 2 p. 103 klausimus. 

 Padarome Self-Check 7 p. 

SC7, pasitikrinam. 

Pratybose Grammar bank 7 

p. 93,94, 95, pasitikrinam. 

 Testas Module 7. Padarom, 

atsiunčiam iki 14 val. į Tamo. 

Formuojamasis  Formuojamasis  Pažymys 

6. 6 klasės III gr.  

Tema: Workbook 8a. 

6 klasės III gr.  

Tema: Grammar 8b. 

Zoom pamoka. 

 8a klasė 

Tema: Reading 8c. 
 

Padaryti pratybų  Ex.1, 2, 3, 

4, 5, 6, atitnka epratybų 8a 

Ex.1, 2, 3, 4, 5, 6. 

The passive. Vadovėlio p. 

97 Ex. 9, pratybų p. 63 Ex. 

5, 6, 7. 

 Epratybų 8c Ex. 1, 2, 

3, atitinka pratybų p. 

64. 

 

Formuojamasis Pažymys  Formuojamasis  

7. Visos klasės 

Konsultacijų teikimas. 

6 klasių II gr.  

Tema: Grammar 8b. 

Zoom pamoka. 

   

Konsultacijos per TAMO 

dienyną ir telefonu. 

The passive. Vadovėlio p. 

97 Ex. 9, pratybų p. 63 Ex. 

5, 6, 7. 

   

 Pažymys    
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželis 8 d. – birželis 12 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: Geometrija. 

Kampai. 68 - 69  psl. 

„Matematika tau+“ 

1dalis. 

6b klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Teigiamieji ir 

neigiamieji skaičiai. 

 

6b klasė 

Tema: Kartojame tai, ko 

mokėmės 2 dalyje. 102 - 

103 psl. 

5b klasė 

Tema: Geometrija. Plotai. 

108 - 109  psl. 

„Matematika tau+“ 1dalis. 

 

8a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Rinkiniai. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

Savęs įsivertinimas 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

2. 7a klasė I grupė 

Tema: Piramidė. 120 – 

123 psl. YouTube 

filmas. 

 

 

6a klasė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Teigiamieji ir 

neigiamieji skaičiai. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Stačiosios prizmės 

tūris. 130 - 131 psl. 

YouTube filmas. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Erdviniai kūnai. 

Apibendriname ir 

sprendžiame. 124 psl., 132 

psl., 136 – 137 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Įdomi 

matematika. 104 - 

108 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 
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Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

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 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

3. 6a klasė 

Tema: Teigiamieji ir 

neigiamieji skaičiai. 

Apibendriname ir 

sprendžiame. 94 – 95 

psl., 96 – 97 psl. 

 

5a klasė 

Tema: Geometrija. 

Trikampiai ir 

keturkampiai. 88 - 89  

psl. „Matematika tau+“ 

1dalis. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Stačiosios prizmės 

tūris. 130 - 131 psl.  

YouTube filmas 

7a klasė I grupė 

Savarankiškas darbas. 

Tema: Erdviniai kūnai. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

5a klasė 

Tema: Įdomioji 

matematika. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savarankiško darbo 

tikrinimas. Pažymys. 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

4. 5b klasė 

Tema: Geometrija. 

Kampai. 68 - 69  psl. 

„Matematika tau+“ 

1dalis. 

5b klasė 

Tema: Geometrija. 

Trikampiai ir 

keturkampiai. 88 - 89  

psl. „Matematika tau+“ 

1dalis.  Office 365 

(vaizdo pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Savarankiško darbo 

aptarimas ir uždavinių 

analizė. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

7a klasė I grupė 

Tema: Įdomioji 

matematika. 

 

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. 
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Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

Savęs įsivertinimas 

 

 

5. 8a klasė 

Tema: Rinkiniai. 

Daugybos taisyklė. 154 

– 157 psl. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

 6a klasė 

Tema: Kartojame tai, ko 

mokėmės 2 dalyje. 102 - 

103 psl. 

5a klasė 

Tema: Geometrija. Plotai. 

108 - 109  psl. 

„Matematika tau+“ 1dalis. 

5b klasė 

Tema: Įdomioji 

matematika. 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 

 

6. 7a klasė II grupė 

Tema: Piramidė. 120 – 

123 psl. YouTube 

filmas. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

7a klasė II grupė 

Tema: Stačiosios 

prizmės paviršiaus 

plotas. 128 - 129 psl. 

YouTube filmas. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

8a klasė 

Tema: Rinkiniai. 

Apibendriname ir 

sprendžiame. 158psl., 166 

psl., 170 – 171 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

6b klasė 

Tema: Savarankiško darbo 

aptarimas ir uždavinių 

analizė. Office 365 

(vaizdo pamoka). 

Klasės valandėlė 

Tema: Vasara. Office 

365 (vaizdo pamoka). 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne, EMA 

pratybos. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. 

 

 

 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 

Savęs įsivertinimas 

 

 

7.  8a klasė 

Tema: Kas labiau 

tikėtina? 162 – 165 psl. 

Office 365 (vaizdo 

pamoka). 

 

 

Konsultacinė pamoka  
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 Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO dienyne. EMA 

pratybos. 

  

 

 

 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

Ema 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 8 d. – birželio 12 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 1d klasė 7a klasė 

Pamokos tema:  

„Viso kurso 

apibendrinimas“. 

VAIZDO PAMOKA 

4b klasė 1a klasė 

  
TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

   

  
Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

  

2. 

 

 

3b klasė 1c klasė  1b klasė 4a klasė 3b klasė  
    

 

     

3. 

 

 

4b klasė 2b klasė 5a klasė 

Pamokos tema:  

„Viso kurso 

apibendrinimas“. 

VAIZDO PAMOKA 

2b klasė  3a klasė 

.  

 

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 
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Užduočių atlikimas šią 

dieną`nebus vertinamas 

  

4. 

 

 

 

 

3a klasė 4a klasė 1a klasė 2a klasė 6b klasė 

Pamokos tema:  

„Viso kurso 

apibendrinimas“. 

VAIZDO PAMOKA  
  

 
TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

  
   

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

5. 6a klasė 

Pamokos tema:  

„Viso kurso 

apibendrinimas“. 

VAIZDO PAMOKA 

5b klasė 

Pamokos tema:  

„Viso kurso 

apibendrinimas“. 

VAIZDO PAMOKA 

1c klasė 1d klasė 

; 

1b klasė 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

 
 

 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

   

6.  8a klasė 

Pamokos tema:  

„Viso kurso 

apibendrinimas“. 

VAIZDO PAMOKA 

8b klasė 

Pamokos tema:  

„Viso kurso 

apibendrinimas“. 

VAIZDO PAMOKA 

Neformalus švietimas  

 TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

TAMO žurnalas. 

Microsoft Office 365 

  

 Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 

 
 

7.   Neformalus švietimas 

Pamokos tema: 

Dainuojame visas 

išmoktas dainas. 

  

  TAMO žurnalas.   
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  Užduočių atlikimas šią 

dieną nebus vertinamas 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 8 d. –birželio 12 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. PROCENTAI: 

ieškome dydžio procentinės 

dalies 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

8 klasė E grupė 

IT 

Tema: Integruotas rusų - 

lietuvių ir informacinių 

technologijų kūrybinių 

darbų projektas „Žodžių 

debesys“, 8a,b klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

  6ab klasės II gr. 

IT 

Tema: Integruotas istorijos 

ir informacinių 

technologijų kūrybinių 

darbų projektas 

„Asmenybės kuria 

istoriją“, 6ab klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

Užduotys paskirtos EMA 

pratybose. (ieškome dydžio 

procentinės dalies) 

Prieš atliekant užduotis dar 

kartą pasiskaitykite teoriją 

vadovėlyje 

Darbo 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 
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Visa informacija apie užduotis 

bus teikiama TAMO.LT, 

Office365, Microsoft Teams 

platformoje 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas EMA 

skaitmeninėje mokymosi 

aplinkoje 

Darbus atsiųsti į Office365 

paštą, iki 06-15 d. 

  Darbus atsiųsti į Office365 

paštą, iki 06-15 d. 

2. 8 klasė T grupė 

IT 

Tema: Integruotas rusų - 

lietuvių ir informacinių 

technologijų kūrybinių darbų 

projektas „Žodžių debesys“, 

8a,b klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

8b klasė – matematika 

Kartojimo tema. 

PROCENTAI: ieškome 

procentų 

EMA mokymosi aplinka. 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu 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. (ieškome 

procentų) 

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 06-15d. 

Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

   

3. 7a klasė I gr.    6ab klasės I gr. 
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IT 

Tema: Integruotas rusų - 

lietuvių ir informacinių 

technologijų kūrybinių darbų 

projektas „Žodžių debesys“, 7a 

klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

IT 

Tema: Integruotas istorijos 

ir informacinių 

technologijų kūrybinių 

darbų projektas 

„Asmenybės kuria 

istoriją“, 6ab klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

Darbo 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 06-15d. 

   Darbus atsiųsti į Office365 

paštą, iki 06-15d. 

4. 6ab klasės III gr. 

IT 

Tema: Integruotas istorijos ir 

informacinių technologijų 

kūrybinių darbų projektas 

„Asmenybės kuria istoriją“, 

6ab klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu Microsoft 

Teams  skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 8b – matematika 

Kartojimo tema. 

PROCENTAI: ieškome 

viso dydžio, kai žinoma 

jo procentinė dalis 

EMA mokymosi 

aplinka. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 

 5b klasė 

IT 

Tema: Pateikčių rengimas 

ir pristatymas. Pateikčių 

rengimo pagrindai 

Mokiniai valdo 

pagrindines pateikčių 

rengyklės priemones. 

Temą geba atskleisti 

glaustai, bet įdomia, 

naudinga, įsimintina 

informacija 

.mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  
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skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

Darbo struktūra, reikalavimai 

ir užduotys paskirtos Tamo 

dienyne. Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Užduotys paskirtos 

EMA pratybose. 

(ieškome viso dydžio, 

kai žinoma jo procentinė 

dalis) 

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 06-15d. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 Darbus atsiųsti į Office365 

paštą iki 06-09d. 

5.  7a klasė II gr. 

IT 

Tema: Integruotas rusų - 

lietuvių ir informacinių 

technologijų kūrybinių 

darbų projektas „Žodžių 

debesys“, 7a klasei 

Mokymas(is) vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 

 8b klasė - 

matematika 

Kartojimo tema. 

Simetrija 

EMA mokymosi 

aplinka. Mokymas(is) 

vyks sinchroniniu 

būdu Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi 

platformoje. 
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 Darbo struktūra, 

reikalavimai ir užduotys 

paskirtos Tamo dienyne. 

Visa informacija apie 

užduotis bus teikiama 

TAMO.LT 

 Užduotys paskirtos 

EMA pratybose. 

(Simetrija) 

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 06-15 d. 

 Automatinis užduočių 

taisymas ir vertinimas 

EMA skaitmeninėje 

mokymosi aplinkoje 

 

6.   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. 

Mokymas(is) vyks 

asinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje 

mokymosi platformoje. 

 Klasės valandėlė, 8b 

Tema: „Svarbu draugą 

turėti“. 

Pokalbis - diskusija vyks 

sinchroniniu būdu 

Microsoft Teams  

skaitmeninėje mokymosi 

platformoje. 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

  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 d. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 8 d. – birželio 12 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: Gyvūnams reikia 

maisto medžiagų. 

(kartojimo pamoka) 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu. 

  6a klasė - 

Gamta ir žmogus 

Tema: Miško žinduoliai 

(kartojimo pamoka) 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu  

(vaizdinė pamoka) 

 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 122,123 psl. iš 

vadovėlio . 

2. Atsakyti į mokytojo 

pareiktus klausimus Tamo 

dienyne 

 

 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 22, 23 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į mokytojo 

pateiktus klausimus 

 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

  Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 
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2 

 

5b klasė -  Gamta ir 

žmogus 

Tema: Gyvūnams reikia 

maisto medžiagų 

.(kartojimo pamoka) 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu. 

 5a klasė - Gamta ir 

žmogus 

Tema: Fotosintezė 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

6b klasė - Gamta ir žmogus 

Tema :Miško žinduoliai 

(kartojimo pamoka) 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 206,207 psl. iš 

vadovėlio . 

2. Atsakyti į mokytojo 

pareiktus klausimus Tamo 

dienyne 

 Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 118, 119 

psl. 

2. Atsakyti į1,2, 

3,4,5 kl. iš 

vadovėlio 119 psl. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 22, 23 psl. iš 

vadovėlio. 

2. Atsakyti į mokytojo 

pateiktus klausimus 

 

Atlikta užduotis 

atsiunčiama el. paštu. 

 Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 

 

3 

6b klasė - Gamta ir 

žmogus 

Tema: Medis auga ilgai 

(kartojimo pamoka) 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

6a klasė - Gamta ir 

žmogus 

Tema: Medis auga ilgai 

(kartojimo pamoka) 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

5b klasė - Gamta ir 

žmogus 

Tema: Fotosintezė 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

8b klasė – Chemija 

Tema: Kiekybinė mišinių 

sudėtis (kartojimo pamoka) 

 Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 14,15 psl. 

2.Atlikti užduotis iš 

vadovėlio 15 psl. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 14,15 psl. 

2.Atlikti užduotis iš 

vadovėlio 15 psl. 

Vadovėlis Eureka: 

1. Skaityti 118, 119 

psl. 

2. Atsakyti į1,2, 

3,4,5 kl. iš 

vadovėlio 119 psl. 

Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 40,41 psl. 

2. Atlikti1,  užduotis. iš 41 psl. 

 

 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 

 

 

4. 

8a klasė - Chemija 8b klasė - Biologija 7a klasė 2 gr. –

Biologija 

8a klasė – Chemija  
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Tema: Tirpalai: Tirpumo 

priklausomybė nuo 

temperatūros (kartojimas) 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

Tema: 5 skyriaus 

kartojimas 

Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu  

 

Tema: Gyvosios gamtos 

karalystės (kartojimo 

pamoka) 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

Tema: Kiekybinė mišinių 

sudėtis (kartojimo pamoka) 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

(vaizdinė pamoka) 

 

Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 38,39 psl. 

2. Atlikti1, 2,3,4 

užduotis. iš 39 psl. 

 

Vadovėlis Biologija. 

1. Skaityti 124, 128 psl. 

2. Atlikti 9,10 užduotis 

iš 129 psl. 

.Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 22, 23 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3, kl. 23 

psl. 

 

Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 40,41 psl. 

2. Atlikti užduotis iš 41 psl. 

 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 

 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 

 

 

5. 

8b klasė – Chemija 

Tema: Tirpalai. Tirpumo 

priklausomybė nuo 

temperatūros (kartojimas) 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu  

8a klasė – Biologija 

Tema: 5 skyriaus 

kartojimas. 

Pamoka vyks  

asinchroniniu būdu 

 

7a klasė 1gr. -Biologija 

Tema: Gyvosios gamtos 

karalystės (kartojimo 

pamoka) 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu  

(vaizdinė pamoka) 

7a klasė 2gr. – Biologija 

Tema: Žaliųjų ląstelių veikla 

(kartojimo pamoka) 

Pamoka vyks asinchroniniu  

būdu 

 

 

Vadovėlis Chemija: 

1. Skaityti 38,39 psl. 

2. Atlikti1, 2,3,4 

užduotis. iš 39 psl. 

 

Vadovėlis Biologija. 

1. Skaityti 124,128 psl. 

2. Atlikti 9,10 užduotis iš 

129 psl. 

.Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti 22, 23 psl. 

2. Atsakyti į 1,2,3, kl. 23 

psl. 

 

Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti  18-19 psl. iš 

vadovėlio 

2. Atlikti užduotis iš 19 psl.. 

  

 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

Įsivertiname savo 

užduočių atlikimą 

savarankiškai 

 

Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai 

 

 

 

6. 

   7 klasė 1gr - Biologija Tema: 

Tema: Žaliųjų ląstelių veikla 

(kartojimo pamoka) 

Klasės 

valandėlė 

Tema: Trimestro 

aptarimas. 
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Pamoka vyks asinchroniniu 

būdu 

Pokalbis apie saugų 

elgesį vasaros atostogų 

metu. 

 Valandėlė vyks 

sinchroniniu būdu 

   Vadovėlis Biologija: 

1. Skaityti  18-19 psl. iš 

vadovėlio 

2. Atlikti užduotis iš 19 psl.. 

Pokalbiai ir diskusijos 

šia tema 

   Įsivertiname savo užduočių 

atlikimą savarankiškai. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(Birželio 8 d. – birželio 12 d.) 

       Mokytoja: Violeta  Visockienė 
       Dalykas: lietuvių kalba 

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

pagalba. 

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

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

temą. 

 

Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.    8a klasė - kalba 

Tema: Parašyto kontrolinio 

darbo aptarimas, sąsiuvinis, 

užduočių lapas . 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu. 

5 b klasė - literatūra 

Tema: Kūrybinės užduoties 

pristatymas,  paaiškinimas. 
Pamoka vyks asinchroniniu būdu  

   Užduotys pateikiamos 

Tamo 

Atlikti mokytojos paskirtas  

užduotis Tamo dienyne 

   Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis rezultatus 

atsiunčia į Tamo 

2. 5b klasė - literatūra 

Tema: Draugauti, 

nereikia skirtis. Ronja 

plėšiko duktė, psl. 

126 - 128, vadovėlis 

sąsiuvinis. 

Pamoka vyks 

asinchroniniu 

5 b klasė- kalba 

Tema: Kontrolinis 

darbas -sakinio dalių 

pažinimas, užduočių 

lapas. 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu 

 

 5b klasė – kalba 

Tema: Parašyto kontrolinio 

darbo aptarimas, sąsiuvinis, 

užduočių lapas. 

Pamoka vyks sinchroniniu 

būdu 

 

8b klasė - literatūraa 

Tema: Kūrybinės užduoties 

pristatymas, paaiškinimas. 

Pamoka vyks sinchroniniu būdu 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

būdu. 

Užduotys pateikiamos 

Tamo 

Užduotys pateikiamos 

Tamo 

 Užduotys pateikiamos 

Tamo 

Užduotys pateikiamos Tamo 

Kaupiamasis 

vertinimas 

Mokiniai atlikę užduotis  

atsiunčia į Tamo 

dienyną, vertinama 

pažymiu 

 Kaupiamasis vertinimas Mokiniai atlikę užduotis  atsiunčia į 

Tamo dienyną 

3. 5 b klasė kalba 

Tema: Pažyminys, ką 

pažymi pažyminys? 

Psl.-142, vadovėlis, 

sąsiuvinis Pamoka 

vyks sinchroniniu  

būdu 

8a klasė kalba 

Tema: Kartojame 

vientisinio sakinio 

skyrybą psl. 143 – 146, 

skaidrės, sąsiuvinis. 

 Pamoka vyks 

asinchroniniu  

būdu 

  8a klasė - literatūra 

Tema: Kūrybinės užduoties 

pristatymas,  paaiškinimas. 

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: Kartojame 

vientisinio sakinio 

skyrybą psl. 141 - 

143, skaidrės, 

sąsiuvinis. 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu   

8a klasė – kalba 

Tema: Kontrolinis 

darbas - kalbos 

kompleksinės užduotys, 

užduočių lapas. 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu 

 

 8b klasė -  kalba 

Tema: Parašyto kontrolinio 

darbo aptarimas, sąsiuvinis, 

užduočių lapas. 

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, vertinama 

pažymiu 

 Kaupiamasis vertinimas  

5.  8b klasė - Kalba    



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Tema: Kartojame 

vientisinio sakinio 

skyrybą, psl. 143 - 146, 

skaidrės, sąsiuvinis. 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu 

 Užduotys teikiamos 

Tamo dienyne 

   

 Kaupiamasis vertinimas    

6. 8a klasė - kalba 

Tema: Kartojame 

vientisinio sakinio 

skyrybą psl. 141 - 

143, skaidrės, 

sąsiuvinis. 

Pamoka vyks 

sinchroniniu būdu.  

8b klasė - literatūra 

Tema: Kontrolinis 

darbas  - kalbos 

kompleksinės užduotys,  

užduočių lapas. 

Pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

   

Užduotys teikiamos 

Tamo dienyne 

Užduotys teikiamos 

Tamo dienyne 

   

Kaupiamasis 

vertinimas. 

Mokiniai atlikę užduotis 

rezultatus atsiunčia į 

Tamo dienyną, 

vertinama pažymiu 

   

7.    Konsultacija - pamoka vyks 

asinchroniniu būdu 

 

   Tema : Raštingumo 

pratybos 

Užduotys atliekamos 

http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/ 

 

   Asmeninis (emocinis) 

įsivertinimas. 

 

 

 


