
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojų sąrašas: 
mokytojas: Aneta Ivanauskienė 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 

Mokytojas: Asta Macežinskienė 

Mokytojas: A. Bartninkienė 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 

Mokytojas: Ina Andrulienė 

Mokytojas: Irena Želvienė 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 

Mokytojas: 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 

Mokytojas: Rima Marozienė 

Mokytojas: Tomas Asakavičius 

Mokytojas: Vilma Plutienė 

Mokytojas: Vilmantė Rimkevičienė 

Mokytojas: Violeta Visockienė 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Aneta Ivanauskienė 
Dalykas: šokis 

Klasė: 5a 5b 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Pasirinkime pamoką Aprašyti mėgstamiausią šokių stilių pamokos metu ir kokių veiklų pamokose tikisi kitais metais. 
Word dokumente trumpai ir aiškiai apibrėžti, ko prašoma. 
Vaizdumas, konkretumas ir susisteminimas. 

 

Klasė: 6a 6b 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Prisiminkime pamoką. Aprašyti savo įsimintiniausią šokių pamoką per mokslo metus. Kas labiausiai patiko ir sudomino. 
Word dokumente trumpai ir aiškiai apibrėžti ko prašoma. 
Vaizdumas, konkretumas ir susisteminimas. 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.  Konsultacija 6a ir 6b klasių 

mokiniams 

   

6.      

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Antanas Žvaginis 
Dalykas: fizika 

Klasė: 8a; 8b 

Integruotas kūrybinis projektas 

Fizika kryžiažodžiuose Pasirinkti iš 8 klasės vadovėlio vieną skyrių ir sudaryti  šiam skyriui fizikinį kryžiažodį. 
Kryžiažodyje negali būti panaudoti klausimai iš kitų skyrių. Kryžiažodyje turi būti ne mažiau kaip 10 ir ne 

daugiau kaip 20 klausimų. Klausimai aiškus ir trumpi. 

1. Klausimų originalumas. 

2. Kuo daugiau kartų persiklos atsakymuose, vertikalios ir horizontalios eilutės, tuo kryžiažodis 

geresnis. 

3. Kryžiažodyje turi atsispindėti visi pagrindiniai skyriaus klausimai. 

 

Klasė: 7a (1 gr., 2 gr) 

Integruotas kūrybinis projektas 

Fizika kryžiažodžiuose Pasirinkti iš 7 klasės vadovėlio vieną skyrių ir sudaryti  šiam skyriui fizikinį kryžiažodį. 

Kryžiažodyje negali būti panaudoti klausimai iš kitų skyrių. Kryžiažodyje turi būti  ne mažiau kaip  10  ne 

daugiau 20 klausimų. Klausimai aiškus ir trumpi. 

1. Klausimų originalumas. 

2. Kuo daugiau kartų persiklos atsakymuose, vertikalios ir horizontalios eilutės, tuo kryžiažodis 

geresnis. 

3. Kryžiažodyje turi atsispindėti visi pagrindiniai skyriaus klausimai. 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

 

2 lentelė 

Konsultacijos mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

2.      

3.   Konsultacija 7a klasei  Konsultacija 8b klasei 

4.   Konsultacija 8a klasei  Konsultacija 8a klasei 

5.   Konsultacija 7a klasei   

6.   Konsultacija 8b klasei   

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Asta Macežinskienė 
Dalykas: anglų k. 

Klasė: 5a/b (I gr) 

Integruotas kūrybinis projektas: dailė ir anglų kalba. 
„Hotspots of London“ Trumpas turinys: 

Peržiūrėti virtualios kelionės medžiagą po Londoną anglų kalba https://youtu.be/P2WQBD6nNY4, išsirinkti ne 

mažiau kaip 3 jums patikusius objektus ir juos nupiešti jums patinkančia technika. Po pavaizduotais objektais 

užrašyti jų pavadinimus. 

Projekto reikalavimai: 

Darbą atlikti tvarkingai, teisingai užrašyti objektų pavadinimus, darbą atsiųsti iki birželio 17 dienos. 

Vertinimo kriterijai: 

Pavaizduoti 3 vaizdo medžiagoje rodyti objektai, teisingai užrašyti jų pavadinimai, darbas atsiųstas iki nurodyto 

laiko. 

 

Klasė: 6a/b (I gr) 

Integruotas kūrybinis projektas 
„Famous places of London“. Trumpas turinys 

Peržiūrėti virtualios kelionės medžiagą po Londoną anglų kalba https://youtu.be/P2WQBD6nNY4 , išsirinkti 

nemažiau kaip 4 parodytas ir jums patikusius  objektus ir jos nupiešti jums patinkančia technika. Po pavaizduotais 

objektais užrašote jų pavadinimus ir trumpus, 2-3 sakinių jų apraš. 

Projekto reikalavimai 

Darbą atlikti tvarkingai, teisingai užrašyti objektų pavadinimai ir gramatiškai teisingi juos apibūdinantys sakiniai, 

darbą atsiųsti iki birželio 17 dienos. 

https://youtu.be/P2WQBD6nNY4
https://youtu.be/P2WQBD6nNY4
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Vertinimo kriterijai 

Pavaizduoti 4 vaizdo medžiagoje rodyti objektai, teisingai užrašyti jų pavadinimai, teisingai suformuluoti juos 

apibūdinantys sakiniai, darbas atsiųstas iki nurodyto laiko. 

Klasė: 7a 

 

Integruotas kūrybinis projektas 

„Siurrealizmas: kas tai? Realybė 

ar sapnas? (Salvadoras Dali)“ 

 

Trumpas turinys 

Remdamiesi virtualios ekskursijos S. Dali amfiteatro muziejų vaizdais https://www.salvador-

dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/ 

 S. Dali gyvoji juvelyrika: 

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

S. Dali. "Lietaus Kadilakas":  

https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA 

mokiniai atlieka koliažą. 
Projekto reikalavimai 

Remdamiesi matytais vaizdais atlikti siurrealistinį koliažą.  

Atlikimas: 

Aiški darbo mintis; 

Darbas atliekamas mokiniams priimtina technika, A3 lapo formate, panaudojant iš nuotraukų, žurnalo iškarpytus 

vaizdus arba gamtoje (iš akmenų, žolelių, pagaliukų ir t.t.)rastą medžiagą. 

Darbas turi būti tvarkingas ir išbaigtas; 

Estetiškos išvaizdos. 

Atliktą darbą atsiųsti iki birželio 17 dienos. 

Vertinimo kriterijai 

Anglų kalba: informacijos, pateiktos anglų kalba, suvokimas ir jos perteikimas per koliažą. 

Dailė: darbo išbaigtumas, temos atskleidimas, estetiškas pateikimas. 

 

Klasė: 8b 

Integruotas kūrybinis projektas 
Trumpas turinys 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA
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„Siurrealizmas: kas tai? Realybė 

ar sapnas? (Salvadoras Dali)“ 

 

Remdamiesi virtualios ekskursijos S. Dali amfiteatro muziejų vaizdais https://www.salvador-

dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/ 

 S. Dali gyvoji juvelyrika: 

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

S. Dali. "Lietaus Kadilakas":  

https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA 

mokiniai atlieka koliažą. 

Projekto reikalavimai 

Remdamiesi matytais vaizdais atlikti siurrealistinį koliažą.  

Atlikimas: 

Aiški darbo mintis; 

Darbas atliekamas mokiniams priimtina technika, A3 lapo formate, iš nuotraukų, žurnalo iškarpytų t.t. arba gamtoje 

(iš akmenų, žolelių, pagaliukų ir t.t.) rastų objektų pagalba. 

Darbas turi būti tvarkingas ir išbaigtas; 

Estetiškos išvaizdos. 

Atliktą darbą atsiųsti iki birželio 17 dienos 

Anglų kalba: informacijos, pateiktos anglų kalba, suvokimas ir jos perteikimas per koliažą. 

Dailė: darbo išbaigtumas, temos atskleidimas, estetiškas pateikimas. 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams 

 Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams 

Konsultacija 6a/b klasių 

mokiniams 

Konsultacija 6a/b klasių 

mokiniams 

2.  Konsultacija 6a/b klasių 

mokiniams 

Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams 

 Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams 

3. Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams 

    

4. Konsultacija 6a/b klasių 

mokiniams   

    

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=TupCHIlawOE
https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA


↑ atgal į sąrašą ↑ 

5. Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams 

 Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams 

 Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams 

6.      

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: A. Bartninkienė 
Dalykas: lietuvių kalba 

Klasė: 5a 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Knygų herojai atgimsta 

fotografijose (ar) piešiniuose 

Trumpas turinys: Mokiniai pasirenka perskaitytą kūrinį (iš privalomo ar rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašo), 

ir pasirinkę norimą vaizduojamąjį objektą – veikėją, peizažą, vidaus ar išorės aprašymą „perkelia“ į fotografiją (ar) 

piešinį. Nuotrauka, piešinys  turi būti aprašyta(-as) – kūrinio pavadinimas, nurodomas vaizduojamas objektas, 

išrašoma citata, pagrindžianti vaizdą. 

Projekto reikalavimai: 1. Perskaitytas kūrinys. 2. Fotografija arba piešinys. 3. Vaizduojamo objekto aprašymas. 

Vertinimo kriterijai: 1. Kūrybiškumas. 2. Vaizduojamo objekto ir kūrinio dermė. 3. Aprašymo ir citatos parinkimo 

tikslingumas. 

 

Klasė: 6a  

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Knygų herojai atgimsta 

fotografijose (ar) piešiniuose 

Trumpas turinys: Mokiniai pasirenka perskaitytą kūrinį (iš privalomo ar rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašo), 

ir pasirinkę norimą vaizduojamąjį objektą – veikėją, peizažą, vidaus ar išorės aprašymą „perkelia“ į fotografiją (ar) 

piešinį. Nuotrauka, piešinys  turi būti aprašyta(-as) – kūrinio pavadinimas, nurodomas vaizduojamas objektas, 

išrašoma citata, pagrindžianti vaizdą. 

Projekto reikalavimai: 1. Perskaitytas kūrinys. 2. Fotografija arba piešinys. 3. Vaizduojamo objekto aprašymas. 
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Vertinimo kriterijai: 1. Kūrybiškumas. 2. Vaizduojamo objekto ir kūrinio dermė. 3. Aprašymo ir citatos parinkimo 

tikslingumas. 

 

Klasė: 6b 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Knygų herojai atgimsta 

fotografijose (ar) piešiniuose 

Trumpas turinys: Mokiniai pasirenka perskaitytą kūrinį (iš privalomo ar rekomenduojamų perskaityti knygų 

sąrašo), ir pasirinkę norimą vaizduojamąjį objektą – veikėją, peizažą, vidaus ar išorės aprašymą „perkelia“ į 

fotografiją (ar) piešinį. Nuotrauka, piešinys  turi būti aprašyta(-as) – kūrinio pavadinimas, nurodomas 

vaizduojamas objektas, išrašoma citata, pagrindžianti vaizdą. 

Projekto reikalavimai: 1. Perskaitytas kūrinys. 2. Fotografija arba piešinys. 3. Vaizduojamo objekto aprašymas. 

Vertinimo kriterijai: 1. Kūrybiškumas. 2. Vaizduojamo objekto ir kūrinio dermė. 3. Aprašymo ir citatos parinkimo 

tikslingumas. 

 

Klasė: 7a 

1.3. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Knygų herojai atgimsta 

fotografijose (ar) piešiniuose 

Trumpas turinys: Mokiniai pasirenka perskaitytą kūrinį (iš privalomo ar rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašo), 

ir pasirinkę norimą vaizduojamąjį objektą – veikėją, peizažą, vidaus ar išorės aprašymą „perkelia“ į fotografiją (ar) 

piešinį. Nuotrauka, piešinys  turi būti aprašyta(as) – kūrinio pavadinimas, nurodomas vaizduojamas objektas, 

išrašoma citata, pagrindžianti vaizdą. 

Projekto reikalavimai: 1. Perskaitytas kūrinys. 2. Fotografija arba piešinys. 3. Vaizduojamo objekto aprašymas. 

Vertinimo kriterijai: 1. Kūrybiškumas. 2. Vaizduojamo objekto ir kūrinio dermė. 3. Aprašymo ir citatos parinkimo 

tikslingumas. 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

1.  Konsultacija 6a klasei  Konsultacija 7a klasei Konsultacija 6a klasei 

2.  Konsultacija 7a klasei   Konsultacija 7a klasei 

3. Konsultacija 6a klasei  Konsultacija 7a klasei Konsultacija 6a klasei - 

4. Konsultacija 7a klasei   -  

5.      

6.      
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Daiva Jakučionienė  
Dalykas: istorija 

Klasė: 5a ir 5b  

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis istorijos projektas 5a ir 5b klasių mokiniams ,,Vilties aitvaras“  

,,Vilties aitvaras“ Trumpas turinys. 

Projektas skirtas Gedulo ir Vilties dienai- birželio 14-ajai  paminėti.  

Mokiniai gilins istorijos žinias, susipažins su  didžiausiomis  lietuvių tremties vietomis, ištremtų žmonių  

gyvenimu svetimame krašte, analizuos jų atsiminimų svarbą dabarčiai.  

Projekto reikalavimai  

1.Pagaminti ( jeigu nėra galimybių – nupiešti) aitvarą. 

2.  Surinkti informaciją apie vieną iš pasirinktų  didžiausių lietuvių  tremties vietovių ( sąrašas duotas).  

2.1 Informaciją apie tos vietovės istoriją ( 5-6 sakiniai) 

2.2 Informaciją apie lietuvių tremtinius toje vietovėje (tremtinių skaičius/kokius darbus dirbo/ kaip ir kur 

gyveno / kiek mirė, kiek sugįžo į Lietuvą?)( apie 10 sakinių) 

2.3  Surasti 1-2 žmonių  atsiminimus iš tos konkrečios  tremties  vietovės ir ištrauką pacituoti.( apie 10 

sakinių). 

1. 3. Jeigu yra galimybė tekstą  galima  surašyti (kompiuteriu arba ranka) ant aitvaro. Jeigu ne- rašyti ant 

A4 formato lapo.  

2. 4. Jeigu yra galimybė galima  pridėti skrendančio jūsų aitvaro nuotraukų (tai nebūtina). 
Vertinimo kriterijai 

1.Darbas atliktas laiku. 

2. Darbas estetiškas ir tvarkingas.  
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3. Informacija atrinkta ir susisteminta pagal susitarimus.  

4. Parašyta taisyklinga lietuvių kalba, nėra gramatinių klaidų.  

5. Kūrybiškai pagamintas ( nupieštas ) aitvaras.  

 

Klasė: 6a ir 6b  

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis istorijos- informacinių technologijų projektas 6a ir 6b klasių mokiniams ,,Asmenybės kuria istoriją“ 

,,Asmenybės kuria istoriją“ Mokiniai kuria  pristatymą (skaidres) apie jiems pateiktą istorinę asmenybę. 

Projekto reikalavimai: 

1. Pirmoji skaidrė- titulinė (darbo pavadinimas, darbo autorius (vardas, pavardė, klasė), mokykla, kas 

darbą vertino), pagrindinė iliustracija. 

2. Antroji skaidrė - įvadas (pagrindinė mintis, aktualus klausimas).  

3. Nuo trečios iki tryliktos – informacijos dėstymas. 

4. Keturioliktoje skaidrėje padaromas apibendrinimas ir išvados.   

5. Penkioliktoje nurodomos naudotų  informacijos šaltinių nuorodos.  

6. Šešioliktoje -aštuonioliktoje skaidrėje užduotys patikrinimui.  
Vertinimo kriterijai: 

1.Istornė informacija atrinkta ir susisteminta.. 

2 Atskleidžiama istorinės asmenybės veikla ir nuopelnai.  

3. Informacija suprantamai 6 kl. mokiniui, nenaudojamos neaiškios, sudėtingos sąvokos ir išsireiškimai.  

4. Pavadinimas rašomas 36-60 pt. o tekstas – 28-32 pt. 

5. Teksto mažai ir jis išskirtas punktais. 

6. Naudojamos iliustracijos. 

7. Fonas šviesus, o tekstas tamsus.  

8. Saikingai naudojami garso ir judesio efektai. 

9. Rašoma taisyklinga lietuvių kalba.  

10. Darbas atliktas laiku. 
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Klasė: 7a  

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis istorijos projektas 7a klasės  mokiniams ,,Vilties aitvaras“ 

,,Vilties aitvaras“ Trumpas turinys. 

Projektas skirtas Gedulo ir Vilties dienai- birželio 14-ajai  paminėti.  

Mokiniai gilins istorijos žinias, susipažins su  didžiausiomis  lietuvių tremties vietomis, ištremtų žmonių  

gyvenimu svetimame krašte, analizuos jų atsiminimų svarbą dabarčiai. 

Darbas atliekamas grupėse.  
Projekto reikalavimai 

1.Pagaminti (jeigu nėra galimybių  – nupiešti) aitvarą. 

2. Surinkti informaciją apie vieną iš pasirinktų didžiausių lietuvių  tremties vietovių (sąrašas duotas).  

2.1 Informaciją apie tos vietovės istoriją (5-6 sakiniai) 

2.2 Informaciją apie lietuvių tremtinius toje vietovėje (tremtinių skaičius/  kokius darbus dirbo/ kaip ir 

kur gyveno / kiek mirė, kiek sugrįžo į Lietuvą?)(apie 10 sakinių) 

2.3 Surasti 2 žmonių atsiminimus iš tos konkrečios  tremties vietovės ir ištrauką pacituoti (apie 10 

sakinių). 

4. 3. Jeigu yra galimybė tekstą galima  surašyti (kompiuteriu arba ranka) ant aitvaro. Jeigu ne- 

rašyti ant A4 formato lapo.  

5. 4. Jeigu yra galimybė galima pridėti skrendančio jūsų aitvaro nuotraukų (tai nebūtina). 
Vertinimo kriterijai 

1.Darbas atliktas laiku. 

2. Darbas estetiškas ir tvarkingas.  

3. Informacija atrinkta ir susisteminta pagal susitarimus.  

4. Parašyta taisyklinga lietuvių kalba, nėra gramatinių klaidų.  

5. Kūrybiškai pagamintas (nupieštas ) aitvaras 
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Klasė: 8a  

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis istorijos projektas 8a klasės mokiniams ,,Laiko ratu keliaujame po Valdovų rūmus“ 

,,Laiko ratu keliaujame po 

Valdovų rūmus“ 

Remdamiesi virtualios ekskursijos Valdovų rūmuose informacija mokiniai atlieka nurodytus darbus.  

Darbas atliekamas grupėse. 

1.Sukurti kryžiažodį iš 8 dalių.  

2.Pasirinkti 3 asmenybes iš ,,sutiktų“ ekskursijoje, surinkti apie jas informaciją internete (  žmogaus veikla ir 

nuopelnai valstybėje ) (5-6 sakiniai). 

3.Surašyti 5 sąvokas ( neįprastus, naujus žodžius,  pvz. kasonė )  iš girdėtų ekskursijoje ir jas paaiškinti  

( sąvokų paaiškinimo ieškoti internete). 

4. Sudaryti aplankytų kambarių ( patalpų) sąrašą ir paaiškinti, kam ta patalpa buvo skirta (pvz.  

sargybinė/ čia nusiginkluodavo atėję svečiai). 

5. Darbą galima  atlikti PowerPoint programa arba Word formate. 
Vertinimo kriterijai 

1.Darbas atliktas laiku.  

2.Istorinė  informacija  atrinkta ir patekta nuosekliai.  

3. Darbe yra visos nurodytos dalys. 

4. Parašyta taisyklinga lietuvių kalba, nėra gramatinių klaidų. 

5. Darbas tvarkingas, estetiškas.  

6. Mokinys pasiruošęs pristatymui: kalba nuosekliai, rišliai, atsako į kontrolinius klausimus.   

 

Klasė: 8b 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis  istorijos- technologijų- informacinių technologijų projektas 8b klasės mokiniams ,,Valdovų rūmai- valstybės ir 

didybės simbolis“ 

,,Valdovų rūmai- valstybės ir 

didybės simbolis“ 

Trumpas turinys 

Remdamiesi virtualios ekskursijos  Valdovų rūmuose  informacija mokiniai atlieka nurodytus darbus.  

Darbas atliekamas grupėse po 4 mokinius. 

Projekto reikalavimai 
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1. Pasirinkti 3 asmenybes iš ,,sutiktų“ ekskursijoje, surinkti apie jas informaciją internete (žmogaus veikla ir 

nuopelnai valstybėje ) (5-6 sakiniai). 

3.Surašyti 5 sąvokas ( neįprastus, naujus žodžius,  pvz. kasonė ) iš girdėtų ekskursijoje ir jas paaiškinti ( 

sąvokų paaiškinimo ieškoti internete). 

4. Sudaryti aplankytų kambarių ( patalpų) sąrašą ir paaiškinti, kam ta patalpa buvo skirta (pvz.  

sargybinė/ čia nusiginkluodavo atėję svečiai). 

5. Pristatyti kaip atrodo koklis, kokia jo struktūra. Pateikti keletą pavyzdžių. 

6. Kokius darbus tūri atlikti keramikas, kad iš molio gabalo pagamintu glazūruotą koklį? Visus darbo 

etapus surašyti (prisiminti technologijos pamokas). 

7. Parašyti kaip supranta sąvoką – polichromija.  

8. Sukurti  15 viktorinos  klausimų ( po 5 iš kiekvieno dalyko: istorijos, technologijų, informacinių technologijų).  

9. Darbą atlikti PowerPoint programa 

Vertinimo kriterijai 

1.Darbas atliktas laiku.  

2.Informacija atrinkta ir patekta nuosekliai.  

3. Darbe yra visos nurodytos dalys. 

4. Parašyta taisyklinga lietuvių kalba, nėra gramatinių klaidų. 

5. Darbas tvarkingas, estetiškas.  

6. Mokinys pasiruošęs pristatymui: kalba nuosekliai, rišliai, atsako į kontrolinius klausimus 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.   Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 7a kl. 

mokiniams  

  

2.   Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 6a kl. 

mokiniams  

Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 6a kl. 

mokiniams  

 

3.    Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 7a kl. 

mokiniams 
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4.      

5.      

6.      

 

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Dalia Kačergienė 
Dalykas: vokiečių kalba 

Klasė:6ab 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

 Vokiečių kalba linksmai 

Išversti, ką reiškia emocijų simboliai. Nupiešti 3 emocijų simbolius ir parašyti, kada būni toks.  

Vertinimo kriterijai 

 

Klasė:7kl. 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

  Vokiečių kalba linksmai 

Išversti, ką reiškia emocijų simboliai. Nupiešti 3 emocijų simbolius ir parašyti, kada būni toks. 

Vertinimo kriterijai 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.      
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2.     Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“. 

3.     Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“. 

4.      

5.     Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“. 

6.     Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“. 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 17 d., birželio 19 d.) 

Mokytojas: Dangira Mikalauskienė 
Dalykas: rusų kalba 

Klasė: 6a 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Kūrybinių darbų konkursas rusų 

kalba „Mylimiausia raidė“. 

 

Piešiame rusų kalbos raidę su iliustracijomis. 

Projekto reikalavimai: 

➢ Nupiešti  mylimiausią rusų kalbos raidę kaip titulinę raidę, ją dekoruoti.  

➢ Nupiešti 3 žodžių, prasidedančių šia raide, iliustracijas.  

Vertinimo kriterijai:  

1. Darbas atliktas laiku. (2) 

2. Parašyta taisyklinga rusų kalba, nėra gramatinių klaidų. (3) 

3. Darbas tvarkingas, estetiškas. (2) 

4. Darbas atitinka projekto reikalavimus. (3) 

 

Klasė: 6b 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Kūrybinių darbų konkursas rusų 

kalba „Mylimiausia raidė“. 

Piešiame rusų kalbos raidę su iliustracijomis. 

Projekto reikalavimai: 

➢ Nupiešti  mylimiausią rusų kalbos raidę kaip titulinę raidę, ją dekoruoti.  
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➢ Nupiešti 3 žodžių, prasidedančių šia raide, iliustracijas. 

Vertinimo kriterijai:  

1. Darbas atliktas laiku. (2) 

2. Parašyta taisyklinga rusų kalba, nėra gramatinių klaidų. (3) 

3. Darbas tvarkingas, estetiškas. (2) 

4. Darbas atitinka projekto reikalavimus. (3) 

 

Klasė: 7a 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Integruotas rusų kalbos ir 

informacinių technologijų kūrybinis 

projektinis darbas „Žodžių debesis“ 

Pasirinkti 7 klasės rusų kalbos kurso vieną temą, surašyti 30 žodžių ir, naudojant https://www.wordclouds.com/ 

programą, sukurti žodžių debesį. 

Projekto reikalavimai:  

➢ Darbas sukurtas su programėle Word Cloud: https://www.wordclouds.com/ 

➢ darbo plotis – 1024 taškai, aukštis – 768 taškai; (pikseliai) 

➢ galimas failo tipas: JPG  

➢ failo vardą turi sudaryti mokinio  

klasė/ grupė (jei yra), vardas,  pavardė, darbo pavadinimas 

Vertinimo kriterijai:  

1. Darbas atliktas laiku. (2) 

2. Parašyta taisyklinga rusų kalba, nėra gramatinių klaidų. (2) 

3. Darbas tvarkingas, estetiškas. (2) 

4. Darbo sudėtingumas ir vaizdumas. (2) 

5. Darbas atitinka projekto reikalavimus. (2) 

 

  

https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
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Klasė: 8a 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Integruotas rusų kalbos ir 

informacinių technologijų kūrybinis 

projektinis darbas „Žodžių debesis“ 

Pasirinkti  8 klasės rusų kalbos  kurso vieną temą, surašyti  50 žodžių ir, naudojant  https://www.wordclouds.com/ 

programą, sukurti žodžių debesį. 

Projekto reikalavimai:  

➢ Darbas sukurtas su programėle Word Cloud: https://www.wordclouds.com/ 

➢ darbo plotis – 1024 taškai, aukštis – 768 taškai; (pikseliai) 

➢ galimas failo tipas: JPG  

➢ failo vardą turi sudaryti mokinio:  

klasė/ grupė (jei yra), vardas,  pavardė, darbo pavadinimas 

Vertinimo kriterijai:  

1. Darbas atliktas laiku. (2) 

2. Parašyta taisyklinga rusų kalba, nėra gramatinių klaidų. (2) 

3. Darbas tvarkingas, estetiškas. (2) 

4. Darbo sudėtingumas ir vaizdumas. (2) 

5. Darbas atitinka projekto reikalavimams. (2) 

 

Klasė: 8b 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Integruotas rusų kalbos ir 

informacinių technologijų kūrybinis 

projektinis darbas „Žodžių debesis“ 

Pasirinkti  8 klasės rusų kalbos  kurso vieną temą, surašyti  50 žodžių ir, naudojant  https://www.wordclouds.com/ 

programą, sukurti žodžių debesį. 

 Projekto reikalavimai:  

➢ Darbas sukurtas su programėle Word Cloud: https://www.wordclouds.com/ 

➢ darbo plotis – 1024 taškai, aukštis – 768 taškai; (pikseliai) 

➢ galimas failo tipas: JPG  

➢ failo vardą turi sudaryti mokinio:  

klasė/ grupė (jei yra), vardas,  pavardė, darbo pavadinimas 

https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
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Vertinimo kriterijai:  

1. Darbas atliktas laiku. (2) 

2. Parašyta taisyklinga rusų kalba, nėra gramatinių klaidų. (2) 

3. Darbas tvarkingas, estetiškas. (2) 

4. Darbo sudėtingumas ir vaizdumas. (2) 

5. Darbas atitinka projekto reikalavimus. (2) 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.   Konsultacija 6ab klasėms   

2.   Konsultacija 7a klasei  Konsultacija 6ab klasėms 

3.      

4.     Konsultacija 7a klasei 

5.      

6.      
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Drąsutė Zaukienė 
Dalykas: geografija/technologijos 

Klasė: 5a 

1 lentelė 

Technologijų kūrybinis projektas 

„Skirtukas knygai“ Mokiniai skaito knygas. Kad skaitoma knyga išliktų estetiška, nenulankstytais lapų kampais, kiekvienas mokinys  

turi pasigaminti knygai skirtuką. Skirtukui techniką mokinys pasirenka: karpymas, dekoravimas įvairiomis 

priemonėmis, lankstymas, vėlimas ir kt.. Priemones, iš ko gamins skirtuką, taip pat renkasi: iš popieriaus, audinio, 

flico, ark t. madžiagų. 

Pagaminti estetišką, tvarkingą skirtuką knygai. 

Vertinama pažymiu. 

Tvarkingai atliktas, estetiškas, kūrybiškas darbas - 10 balų. 

Nesilaikant šių pagrindinių reikalavimų vertinimo balas atitinkamai žemėja. 
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Klasė:6a 

1.1. lentelė 

Integruotas tikybos, technologijų, geografijos dalykų projektas 

,,Virtuali pažintis su Aukštaitijos 

nacionaliniu parku“ 

 

Mokiniai, dirbdami grupėse, nuotoliniu būdu keliaus po virtualų Nacionalinį Aukštaitijos muziejų ir ieškos 

atsakymų į pateiktus klausimus. Taip mokysis bendradarbiauti vienas su kitu, susipažins su mūsų tautos religija, 

tradicijomis Išsiaiškins,  kokie senieji amatai ir papročiai vyrauja Aukštaitijos regione. 

Mokiniai turi teisingai atlikti, jiems pateiktas užduotis. 

Teisingi atsakymai: 1-5 kl. - 3 kaupiamieji balai + komandinis darbas 2 balai; 

1-10 kl. – 5 kaupiamieji balai + komandinis darbas 2 balai; 

1-15 kl. 8 kaupiamieji balai + komandinis darbas 2 balai. Vertinama pažymiu. 

 

Klasė:6b 

1.2. lentelė 

Integruotas geografijos- technologijų  kūrybinis projektas 
,,Prisidedu prie gamtos išsaugojimo“ 

 
Mokiniai turi sutvarkyti savo geografijos vadovėlį, kuriuo naudojosi visus mokslo metus. 

Mokiniai ugdysis atsakingumo jausmą, nes estetiškas vadovėlis liks kitiems mokslo metams, juo naudosis kiti 

mokiniai. 

Taip pat lavins gamtos išsaugojimo įgūdžius, nes išsaugos daug medžių. ateinančioms kartoms.  Nereikės pirkti 

naujų vadovėlių.  

Sutvarkyti geografijos vadovėlį: peržiūrėti, suklijuoti, ištrinti visus esamus įrašus.  

Kaupiamasis vertinimas: Tvarkingas, sutvarkytas vadovėlis - 5 kaupiamieji balai. Balai pridedami prie bendrojo 

kaupiamojo balo.  

 

Klasė:7a 

1.3 lentelė 

Integruotas geografijos- technologijų  kūrybinis projektas 

,,Vaisiai ir daržovės iš viso pasaulio“ Prekybos centre galima rasti įvairių vaisių ir daržovių iš įvairių pasaulio valstybių. Mokiniai, lankydamiesi 

artimiausiame prekybos centre, turės susipažinti su vaisiais ir daržovėmis, kuriais prekiaujama, išsiaiškinti iš kokių 
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valstybių importuojami vaisiai ir daržovės. Pasirinkti skirtingų rūšių bent po 5 vaisius ir 5 daržoves iš skirtingų 

šalių. 

Sudaryti vaisių ir daržovių ( kiekvieno atskirai) informacinę lentelę, pagal pateiktą pvz. 

Vertinama pažymiu: Darbas, kuris atitinka pateiktus reikalavimus ir sudarytas ne mažiau kaip iš 5 vaisių ir 5 

daržovių, viso 10 vnt. –vertinama - 10 balų. 

Mažėjant pasirinktų vaisių ir daržovių  skaičiui, atitinkamai vienu balu mažėja įvertinimas: 

9 vnt. - 9 balai 

8 vnt.-  8 balai 

7 vnt.-  7 balai 

6 vnt.- 6 balai 

5 vnt.- 5 balai 

 

Klasė:8a, 8b 

1.4. lentelė 

Integruotas geografijos- technologijų  kūrybinis projektas 

,,Maisto produktai  iš Europos ir viso 

pasaulio“ 
Prekybos centre galima rasti įvairių produktų iš įvairių pasaulio valstybių, kuriais prekiaujama artimiausioje 

parduotuvėje. Mokiniams reikės susipažinti su produktais, kurie nėra pagaminti Lietuvoje, išsiaiškinti iš kokių 

valstybių importuojami įvairūs maisto produktai. Pasirinkti nuo 5-7 produktų iš skirtingų valstybių, kuriais 

prekiaujama mūsų parduotuvėse. 

Sudaryti kryžiažodį, ne mažiau, kaip iš 10 klausimų, kurie būtų susiję su  tavo pasirinktų produktų ir valstybių -

pavadinimais. Pateikti klausimus ir atsakymus. 

Vertinama pažymiu: kryžiažodis, kuris atitinka pateiktus reikalavimus ir sudarytas ne mažiau, kaip iš 10 klausimų-

vertinama- 10 balų. 

Mažėjant sudaryto kryžiažodžio klausimų skaičiui, atitinkamai vienu balu mažėja įvertinimas: 

9 kl. -9 balai 

8 kl.-  8 balai 

7 kl.- 7 balai 

6 kl.- 6 balai 

5 kl.- 5 balai 

 

2 lentelė 
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Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.      

2.      

3.  Technologijos Konsultacija 

6a klasei 

   

4.      

5.    Technologijos Konsultacija 

6a klasei 

 

6.    Technologijos Konsultacija 

7a klasei 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Ina Andrulienė 
Dalykas: dailė, technologijos 

Klasė: 5a, 5b 

 

Integruotas kūrybinis projektas: dailė ir anglų kalba. 

„Hotspots of London“ Trumpas turinys: 

Peržiūrėti virtualios kelionės medžiagą po Londoną anglų kalba https://youtu.be/P2WQBD6nNY4 , išsirinkti 

nemažiau kaip 3 parodytas ir jums patikusius objektus ir jos nupiešti jums patinkančia technika. Po pavaizduotais 

objektais užrašyti jų pavadinimus. 

Projekto reikalavimai: 

Darbą atlikti tvarkingai, teisingai užrašyti objektų pavadinimai, darbą atsiųsti iki birželio 17 dienos. 

Vertinimo kriterijai: 

Pavaizduoti 3 vaizdo medžiagoje rodyti objektai, teisingai užrašyti jų pavadinimai, darbas atsiųstas iki nurodyto 

laiko. 

 

Klasė: 6a, 6b 

Integruotas kūrybinis projektas: dailė ir anglų kalba. 

„Famous places of London“. Trumpas turinys: 

Peržiūrėti virtualios kelionės medžiagą po Londoną anglų kalba https://youtu.be/P2WQBD6nNY4 , išsirinkti 

nemažiau kaip 4 parodytas ir jums patikusius  objektus ir jos nupiešti jums patinkančia technika. Po pavaizduotais 

objektais užrašote jų pavadinimus ir trumpus, 2-3 sakinių jų apraš. 

Projekto reikalavimai: 

https://youtu.be/P2WQBD6nNY4
https://youtu.be/P2WQBD6nNY4
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Darbą atlikti tvarkingai, teisingai užrašyti objektų pavadinimai ir gramatiškai teisingi juos apibūdinantys sakiniai, 

darbą atsiųsti iki birželio 17 dienos. 

Vertinimo kriterijai: 

Pavaizduoti 4 vaizdo medžiagoje rodyti objektai, teisingai užrašyti jų pavadinimai, teisingai suformuluoti juos 

apibūdinantys sakiniai, darbas atsiųstas iki nurodyto laiko. 

 

Klasė: 7a 

Integruotas kūrybinis projektas: dailė ir anglų kalba. 

„Siurrealizmas: kas tai? Realybė ar 

sapnas? (Salvadoras Dali)“ 

 

Trumpas turinys: 

Remdamiesi virtualios ekskursijos S. Dali amfiteatro muziejų vaizdais https://www.salvador-

dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/ 

 S. Dali gyvoji juvelyrika: 

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

S. Dali. "Lietaus Kadilakas":  

https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA 

mokiniai atlieka koliažą. 

Projekto reikalavimai: 

Remdamiesi matytais vaizdais atlikti siurrealistinį koliažą.  

Atlikimas: 

Aiški darbo mintis; 

Darbas atliekamas jums priimtiną techniką. A3 formate, iš nuotraukų, žurnalo iškarpau t.t. arba gamtoje (iš 

akmenų, žolelių, pagaliukų ir t.t.); 

Darbas turi būti tvarkingas ir išbaigtas; 

Estetiškos išvaizdos. 

Atliktą darbą atsiųsti iki birželio 17 dienos. 

Vertinimo kriterijai: 

Anglų kalba: informacijos, pateiktos anglų kalba, suvokimas ir jos perteikimas per koliažą. 

Dailė: darbo išbaigtumas, temos atskleidimas, estetiškas pateikimas. 

 

  

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA


↑ atgal į sąrašą ↑ 

Klasė: 8a, 8b 

Integruotas kūrybinis projektas: dailė ir anglų kalba. 

„Siurrealizmas: kas tai? Realybė ar 

sapnas? (Salvadoras Dali)“ 

 

Trumpas turinys: 

Remdamiesi virtualios ekskursijos S. Dali amfiteatro muziejų vaizdais https://www.salvador-

dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/ 

 S. Dali gyvoji juvelyrika: 

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

S. Dali. "Lietaus Kadilakas":  

https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA 

mokiniai atlieka koliažą. 

Projekto reikalavimai: 

Remdamiesi matytais vaizdais atlikti siurrealistinį koliažą.  

Atlikimas: 

Aiški darbo mintis; 

Darbas atliekamas jums priimtiną techniką. A3 formate, iš nuotraukų, žurnalo iškarpau t.t. arba gamtoje (iš 

akmenų, žolelių, pagaliukų ir t.t.); 

Darbas turi būti tvarkingas ir išbaigtas; 

Estetiškos išvaizdos. 

Atliktą darbą atsiųsti iki birželio 17 dienos 

Anglų kalba: informacijos, pateiktos anglų kalba, suvokimas ir jos perteikimas per koliažą. 

Dailė: darbo išbaigtumas, temos atskleidimas, estetiškas pateikimas. 

 

Klasė: 5b 

Kūrybinis  technologijų projektas  

3 D skulptūros dekoravimas. Trumpas turinys: 

Mokiniai vykdė projektą „Žaismingo 3D žaislo kūrimas“, dabar darbą dekoruoja, suteikdami darbui unikalią 

išvaizdą. Mokiniai gaus pavyzdžius kuriais galės remtis kuriant žaislo tipažą. 

Projekto reikalavimai: 

Technologiniu aspektu darbas turi būti užbaigtas. 

Darbas privalo būti spalvotas. 

Turi būti detalias (akis, burną ir t.t.). 

Darbas estetiškos išvaizdos.  

Vertinimo kriterijai 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA
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Darbas atliktas laiku.  

Darbe yra visi nurodyti reikalavimai. 

Darbas tvarkingas, estetiškas.  

Klasė: 6b 

Kūrybinis  technologijų projektas  

3 D skulptūros dekoravimas. Trumpas turinys 

Mokiniai vykdė projektą „Žaismingo 3D žaislo kūrimas“, dabar darbą dekoruoja, suteikdami darbui unikalią 

išvaizdą. Mokiniai gaus pavyzdžius kuriais galės remtis kuriant žaislo tipažą. 

Projekto reikalavimai 

Technologiniu aspektu darbas turi būti užbaigtas. 

Darbas privalo būti spalvotas. 

Turi būti detalias (akis, burną ir t.t.). 

Darbas estetiškos išvaizdos.  

Vertinimo kriterijai 

Darbas atliktas laiku.  

Darbe yra visi nurodyti reikalavimai. 

Darbas tvarkingas, estetiškas.  

 

Klasė: 7a II 

Kūrybinis  technologijų projektas  

3 D skulptūros dekoravimas. Trumpas turinys 

Mokiniai vykdė projektą „Žaismingo 3D žaislo kūrimas“, dabar darbą dekoruoja, suteikdami darbui unikalią 

išvaizdą. Mokiniai gaus pavyzdžius kuriais galės remtis kuriant žaislo tipažą. 

Projekto reikalavimai 

Technologiniu aspektu darbas turi būti užbaigtas. 

Darbas privalo būti spalvotas. 

Turi būti detalias (akis, burną ir t.t.). 

Darbas estetiškos išvaizdos.  

Vertinimo kriterijai 

Darbas atliktas laiku.  

Darbe yra visi nurodyti reikalavimai. 

Darbas tvarkingas, estetiškas.  
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Klasė: 8b 

Integruotas kūrybinis  istorijos – technologijų - informacinių technologijų projektas.  

,,Valdovų rūmai- valstybės ir didybės 

simbolis“ 

Trumpas turinys 

Remdamiesi virtualios ekskursijos  Valdovų rūmuose  informacija mokiniai atlieka nurodytus darbus.  

Darbas atliekamas grupėse.  

Projekto reikalavimai 

1. Pasirinkti 3 asmenybes iš ,,sutiktų“ ekskursijoje, surinkti apie jas informaciją internete (  žmogaus veikla ir 

nuopelnai valstybėje ) (5-6 sakiniai). 

3.Surašyti 5 sąvokas ( neįprastus, naujus žodžius,  pvz. kasonė )  iš girdėtų ekskursijoje ir jas paaiškinti  

 ( sąvokų paaiškinimo ieškoti internete). 

4. Sudaryti aplankytų kambarių ( patalpų) sąrašą ir paaiškinti, kam ta patalpa buvo skirta (pvz.  sargybinė/ čia 

nusiginkluodavo atėję svečiai). 

5. Pristatyti kaip atrodo koklis, kokia jo struktūra. Pateikti keletą pavyzdžių. 

6. Kokius darbus tūri atlikti keramikas, kad iš molio gabalo pagamintu glazūruotą koklį? Visus darbo etapus 

surašyti (prisiminti technologijos pamokas). 

7. parašyti kaip supranta sąvoką – polichromija.  

8. Sukurti  15 viktorinos  klausimų ( po 5 iš kiekvieno dalyko: istorijos, technologijų, informacinių technologijų).  

9. Darbą  atlikti PowerPoint programa. 

Vertinimo kriterijai 

1. Darbas atliktas laiku.  

2. Informacija atrinkta ir patekta nuosekliai.  

3. Darbe yra visos nurodytos dalys. 

4. Parašyta taisyklinga lietuvių kalba, nėra gramatinių klaidų. 

5. Darbas tvarkingas, estetiškas.  

6. Mokinys pasiruošęs pristatymui: kalba nuosekliai, rišliai, atsako į kontrolinius klausimus 
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2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

2.      

3.  Technologijų konsultacija 

6a, 7a klasėms 

   

4.      

5.    Technologijų konsultacija 

6a klasei 

 

6.    Technologijų konsultacija 

7a klasei 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Irena Želvienė 
Dalykas: Žmogaus sauga 

Klasė: 7a 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

„Sveikame kūne - sveika siela” Mokiniai, konsultuojant mokytojui, pagal savo poreikius individualiai sukuria savaitei savo mitybos 

planą. Savarankiškai įgyvendina savo sukurtą planą, stebi save ir pildo įgyvendinimo lentelę.  

Birželio 1-5 d. (I sav.)Mokiniai konsultuojant mokytojo parašo individualų sveikos mitybos savaitės 

meniu planą. 

Birželio 8-12 d. (II sav.) Mokiniai savarankiškai įgyvendina savo sukurtą sveikos gyvensenos planą, stebi 

save ir pildo plano įgyvendinimo lentelę.  

Birželio 15-19 d. (III sav.) refleksija, pateikimas.  

Vertinimas: 1-10 balai 

Konkrečiai numatyta veikla: savaitės meniu planas -1-5 balai. 

Plano realumas įgyvendinti. Plano įgyvendinimo lentelės pildymas. 1-3 balai. 

Projekto refleksija ir nuotraukos 1-2 balai. 

Klasė:5a 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

„Sveikame kūne sveika siela” Mokiniai konsultuojant mokytojui parašo, individualiai pagal savo poreikius, savaitei savo  mitybos 

planą. Savarankiškai įgyvendina savo sukurtą  planą, stebi save ir pildo įgyvendinimo lentelę.  
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Birželio 1-5 d.(I sav.)Mokiniai konsultuojant mokytojo parašo individualų sveikos mitybos savaitės meniu 

planą. 

Birželio 8-12d. (II sav.) Mokiniai savarankiškai įgyvendina savo sukurtą sveikos gyvensenos planą, stebi 

save ir pildo plano įgyvendinimo  lentelę.  

Birželio 15-19 d.( III sav.) refleksija., pateikimas.  

Vertinimas: 1-10 balai 

Konkrečiai numatyta veikla :savaitės meniu planas – 1-5 balai. 

Plano įgyvendinimo lentelės pildymas. 1-3 balai. 

Projekto refleksija ir nuotraukos 1-2 balai. 

 

Klasė:5b 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

“Sveikame kūne sveika siela” Mokiniai konsultuojant mokytojui parašo, individualiai pagal savo poreikius, savaitei savo  mitybos 

planą. Savarankiškai įgyvendina savo sukurtą  planą, stebi save ir pildo įgyvendinimo lentelę.  

Birželio 1-5 d. (I sav.) mokiniai, konsultuojant mokytojui, parašo individualų sveikos mitybos savaitės 

meniu planą. 

Birželio 8-12d. (II sav.) Mokiniai savarankiškai įgyvendina savo sukurtą sveikos gyvensenos planą, stebi 

save ir pildo plano įgyvendinimo  lentelę.  

Birželio 15-19 d. ( III sav.) refleksija., pateikimas.  

Vertinimas: 1-10 balai 

Konkrečiai numatyta veikla: savaitės meniu planas -1-5 balai. 

Plano įgyvendinimo lentelės pildymas - 1-3 balai. 

Projekto refleksija ir nuotraukos - 1-2 balai. 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.      
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2.      

3.      

4.  Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 7a 

klasės mokiniams. 

Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 5b 

klasės mokiniams. 

  

5.   Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems5a 

klasės  mokiniams. 

  

6.      
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Irenijus Ignotas 
Dalykas: fizinis ugdymas 

Klasė: 5a, 5b, 7a 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 
„Sveikame kūne sveika siela“ 

5, 7 klasių projektinė veikla 

Žmogaus sauga - Irena Želvienė 

Kūno kultūra  - Ignotas Irenijus  

Dorinis ugdymas – Kristina 

Ališauskienė 

 

Mokiniai suplanuos vienos savaitės dvasinės sveikatos stiprinimo, fizinio aktyvumo veiklų planą, jį įgyvendins, 

stebės ir fiksuos fizinio aktyvumo lentelėje savo pasiekimus emociją, poreikius, kliūtis ir sėkmę, atliks refleksija. 

 Birželio 1-5 d. (I sav.). Mokiniai konsultuojant mokytojui parašo individualiai pagal savo poreikius savaitei savo 

fizinio aktyvumo, dvasinių vertybių ir sveikos mitybos planą.  

 Birželio 8-12 d. (II sav.). Mokiniai savarankiškai įgyvendina savo sukurtą sveikos gyvensenos planą, atlieka 

pasiūlytus arba savo pasirinktus fizinius pratimus stebi save ir pildo stebėjimo lentelę.  

 Birželio 15-19 ( III sav.) refleksija ,įvertina savo gebėjimus. 

Konkrečiai nurodyta veikla kuri stiprina dvasią, planas realiai įgyvendinamas, veiklų įvairovė ir kiekis (1-3 per dieną 

veiklų) 1-5 balų 

Kiekvienos dienos užpildyta stebėjimo, fizinio aktyvumo lentelė 1 balas (1-3balų) 

Projekto refleksija ir nuotraukos 1-2 balų 

 

Klasė: 6a,6b 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Projektinė veikla: Ortostatinis mėginys. 
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Ortostatinis testas. 

 

Olimpinės rinktinės gydytojas Dalius Barkauskas pasakoja apie paprastą metodą, kaip įsivertinti savo 

krūvius ir organizmo būseną. 

https://youtu.be/v-pPbXrJT3U 

Atlikti 3 dienas ortostatinį  mėginį ir nusistatyti savo pulsų skirtumo vidurkį. 

Atsiųsti savo pulsų skirtumo  vidurkį. Įvertinti atliktą mėginį balais. 

 

Klasė:8a,8b 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Projektinė veikla: 

 Ortostatinis testas. 

 

Ortostatinis testas. 

Olimpinės rinktinės gydytojas Dalius Barkauskas pasakoja apie paprastą metodą, kaip įsivertinti savo 

krūvius ir organizmo būseną. 

https://youtu.be/v-pPbXrJT3U  

Atlikti 3 dienas ortostatinį testą ir nusistatyti savo pulsų skirtumo vidurkį. 

Atsiųsti savo pulsų skirtumo  vidurkį. Įvertinti atliktą mėginį balais. 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

2. Konsultacija 5a,5b klasei Konsultacija 5a, 5b klasėms    

3. Konsultacija 7a klasei  Konsultacija 6a, 6b 

klasėms 

  

4. Konsultacija 8a,8b klasei   Konsultacija 7a klasei  

5. Konsultacija 6a,6b klasei Konsultacija 7a klasei    

6.      

 

https://youtu.be/v-pPbXrJT3U
https://youtu.be/v-pPbXrJT3U
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas:  
Klasė: 5a/b, 7a kl. 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas  
„Sveikame kūne sveika siela“ Mokiniai suplanuos vienos savaitės dvasinės sveikatos stiprinimo veiklų planą, jį įgyvendins, stebės ir fiksuos 

stebėjimo lentelėje savo emocijas, poreikius, kliūtis ir sėkmę, atliks refleksija.  

 Birželio 1-5 (I sav.)Mokiniai konsultuojant mokytojui parašo individualiai pagal savo poreikius savaitei 

savo dvasinės sveikatos stiprinimo veiklų  planą.  

 Birželio 8-12d. (II sav.) Mokiniai savarankiškai įgyvendina savo sukurtą sveikos gyvensenos planą, stebi 

save ir pildo stebėjimo lentelę.  

 Birželio 15-19 ( III sav.) refleksija  

Konkrečiai nurodys veiklą kuri stiprina dvasią, planas realiai įgyvendinamas, veiklų įvairovė ir kiekis (1-3 per 

dieną veiklų) 1-5 kaupiamojo balų 

Kiekvienos dienos užpildyta stebėjimo lentelė 1 balas (1-3 kaupiamojo balų) 

Projekto refleksija ir nuotraukos 1-2 kaupiamojo balų 
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Klasė: 6a kl. 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 
„Virtuali ekskursija po Nacionalinį 

Aukštaitijos parką“ 

Mokiniai dirbdami grupėse, nuotoliniu būdu keliaus po virtualų Nacionalinį Aukštaitijos muziejų ir  ieškos 

atsakymų į pateiktus klausimus. Taip mokysis bendradarbiauti vienas su kitu, susipažins su mūsų tautos religiją, 

tradicijomis ir  papročiais. 

Prisijungti internetu prie virtualaus muziejaus, atsakyti į pateiktus klausimus ir atsiųsti mokytojai iki 06 18  

Teisingi atsakymai: 1-5 kl. - 3 balai + komandinis darbas 2 balai; 

                                 1-10 kl. – 5 balai + komandinis darbas 2 balai 

                                 1-15 kl. 8 balai + komandinis darbas 2 balai 

 

Klasė: 6b kl. 

1.3. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

„Malda su muzika“ Pasirinks tinkamą vietą meditacijai, susikaupimui, apmąstys savo visų metų darbų prasmę, dėkos mintyse Dievui, 

klausantis krikščioniškos muzikos spalvins mandalą.  

Kūrybinis darbas su „Hello kinds.com“ programa. Atsiųsti darbą iki 06 18 

Refleksija: 2-5 sakiniai, ką patyrė ir kaip jautėsi maldos metu 1-3 kaupiamieji balai 

Darbas su (pasirinktos vietos nuotraukos) iliustracija +2 balai. 

 

Klasė: 8a/b kl. 

1.4. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 
„Dovana mokyklai“ Skaityti įvairių žinomų žmonių mintis, aforizmus, frazes apie vertybes, mokslą, viltį, pozityvą ir išsirinkti vieną 

iškalbingiausią citatą arba remiantis skaitytais tekstais sukurti pačiam grąžius žodžius kurie perteiktu patirtį 

mokykloje.  

Kūrybinis darbas su PowerPoint programa atsiųsti mokytojai iki 06 15  
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Unikalių citatų sukūrimas arba pritaikymas atspindint optimizmą, dėkingumą ar motyvaciją, estetinis teksto 

pateikimas- 1-2 kaupiamojo balo.  

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1.      

2.      

3. Konsultacija 8 kl. Etika     

4. Konsultacija 5b kl. Tikyba     

5. Konsultacija 7-8 kl. Tikyba     
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Nijolė Sucharukovienė 
Klasė: 5a/b (II gr.) 

Integruotas kūrybinis projektas: dailė ir anglų kalba. 

„Hotspots of London“ Trumpas turinys 

Peržiūrėti virtualios kelionės medžiagą po Londoną anglų kalba https://youtu.be/P2WQBD6nNY4 , išsirinkti nemažiau kaip 3 

parodytas ir jums patikusius objektus ir jos nupiešti jums patinkančia technika. Po pavaizduotais objektais užrašyti jų 

pavadinimus. 

Projekto reikalavimai 

Darbą atlikti tvarkingai, teisingai užrašyti objektų pavadinimai, darbą atsiųsti dailės ir anglų k. mokytojoms iki birželio 17 dienos. 

Vertinimo kriterijai 

Pavaizduoti 3 vaizdo medžiagoje rodyti objektai, teisingai užrašyti jų pavadinimai, darbas atsiųstas iki nurodyto laiko. 

 

Klasė: 6a/b ( II, III gr.) 

Integruotas kūrybinis projektas: dailė ir anglų kalba. 
„Famous places 

of London“. 
Trumpas turinys 

Peržiūrėti virtualios kelionės medžiagą po Londoną anglų kalba https://youtu.be/P2WQBD6nNY4 , išsirinkti nemažiau kaip 4 

parodytas ir jums patikusius  objektus ir jos nupiešti jums patinkančia technika. Po pavaizduotais objektais užrašote jų 

pavadinimus ir trumpus, 2-3 sakinių jų aprašymus. 

Projekto reikalavimai 

Darbą atlikti tvarkingai, teisingai užrašyti objektų pavadinimai ir gramatiškai teisingi juos apibūdinantys sakiniai, darbą atsiųsti 

dailės ir anglų k. mokytojoms  iki birželio 17 dienos. 

Vertinimo kriterijai 

Pavaizduoti 4 vaizdo medžiagoje rodyti objektai, teisingai užrašyti jų pavadinimai, teisingai suformuluoti juos apibūdinantys 

sakiniai, darbas atsiųstas iki nurodyto laiko. 

https://youtu.be/P2WQBD6nNY4
https://youtu.be/P2WQBD6nNY4
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Klasė: 7a 

Integruotas kūrybinis projektas: dailė ir anglų kalba. 

„Siurrealizmas: kas 

tai? Realybė ar 

sapnas? (Salvadoras 

Dali)“ 

 

Trumpas turinys 

Remdamiesi virtualios ekskursijos S. Dali amfiteatro muziejų vaizdais https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-

museum-in-figueres/visita-virtual/  

S. Dali gyvoji juvelyrika: https://www.youtube.com/watch?v=TupCHIlawOE  

S. Dali. "Lietaus Kadilakas": https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA   mokiniai atlieka koliažą. 

Projekto reikalavimai 

Remiantis matytais vaizdais atlikti siurrealistinį koliažą. Atlikimas: 

Aiški darbo mintis;  

Darbas atliekamas jums priimtiną techniką. A3 formate, iš nuotraukų, žurnalo iškarpų t.t. arba gamtoje (iš akmenų, 

žolelių, pagaliukų ir t.t.); 

Darbas turi būti tvarkingas ir išbaigtas; 

Estetiškos išvaizdos. 

Atliktą darbą atsiųsti dailės ir anglų k. mokytojoms iki birželio 17 dienos. 

Vertinimo kriterijai 

Anglų kalba: informacijos, pateiktos anglų kalba, suvokimas ir jos perteikimas per koliažą. 

Dailė: darbo išbaigtumas, temos atskleidimas, estetiškas pateikimas. 

 

Klasė: 8b 

Integruotas kūrybinis projektas: dailė ir anglų kalba. 

„Siurrealizmas: kas 

tai? Realybė ar 

sapnas? (Salvadoras 

Dali)“ 

 

Trumpas turinys 

Remdamiesi virtualios ekskursijos S. Dali amfiteatro muziejų vaizdais https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-

museum-in-figueres/visita-virtual/ 

S. Dali gyvoji juvelyrika: https://www.youtube.com/watch?v=TupCHIlawOE  

S. Dali. "Lietaus Kadilakas": https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA 

mokiniai atlieka koliažą. 

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=TupCHIlawOE
https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=TupCHIlawOE
https://www.youtube.com/watch?v=k5HZJgg9SlA
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Projekto reikalavimai 

Remdamiesi matytais vaizdais atlikti siurrealistinį koliažą. Atlikimas: 

Aiški darbo mintis; 

Darbas atliekamas jums priimtiną techniką. A3 formate, iš nuotraukų, žurnalo iškarpau t.t. arba gamtoje (iš akmenų, žolelių, 

pagaliukų ir t.t.); 

Darbas turi būti tvarkingas ir išbaigtas; 

Estetiškos išvaizdos. 

Atliktą darbą atsiųsti dailės ir anglų k. mokytojoms iki birželio 17 dienos 

Anglų kalba: informacijos, pateiktos anglų kalba, suvokimas ir jos perteikimas per koliažą. 

Dailė: darbo išbaigtumas, temos atskleidimas, estetiškas pateikimas. 

 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Konsultacija 7a klasės 

mokiniams 

  Konsultacija 6a klasės 

mokiniams 

 

2.  Konsultacija 6a klasės 

mokiniams 

   

3.     Konsultacija 7a klasės 

mokiniams 

4. Konsultacija 6a klasės 

mokiniams 

    

5.    Konsultacija 7a klasės 

mokiniams 

 

6.      

 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Rima Marozienė 
Dalykas: matematika 

Klasė:5ab klasės 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Laisvalaikis su matematika. 

Žaidimų skrynelė. 

Magiškieji kvadratai. Sudoku. Kryžiažodžiai. Rebusai. 

Titulinis lapas, tikslas, gauti rezultatai. 

Darbo tikslingumas, apipavidalinimas, tvarkingumas, vaizdumas, įdomumas, sudėtingumas. 

 

Klasė:6ab klasės 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Geometrinių kūnų gamyba. 

Vaizdinė priemonė. 

 

Surasti internete, žinynuose ir pan., ką graikų kalboje reiškia žodžiai heksa, tetra, okto, ikosi, dodeka . Vadovėlis 

40 41 psl. 

Priemonės medžiaga. 

Sudėtingumas. Išradingumas. Gautas rezultatas. 

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

Klasė:7a klasė 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Kelionė į piramidžių pasaulį. 

Cheopso piramidė. 

Surinkti faktus apie piramides, o ypatingai atkreipti dėmesį i Cheopso piramidę.  Cheopso piramidė. Vadovėlis. 

125psl. Išspręsti Nr. 353, 354. 

Titulinis lapas, tikslas, išvados iš atlikto darbo. 

Darbo tikslingumas, apipavidalinimas, tvarkingumas, vaizdumas, skaičiavimai ir gauti rezultatai. 

 

Klasė:8a klasė 

1.3. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Skaičiaus „pi“ diena. Surinkti kuo įdomesnių faktų apie skaičių „pi“. 

Titulinis lapas, tikslas, išvados iš atlikto darbo. 

Darbo tikslingumas, apipavidalinimas, tvarkingumas, vaizdumas. 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.  Konsultacija 6a klasei  Konsultacija 7a klasei    Konsultacija 7a klasei 

2.  Konsultacija 7a klasei    Konsultacija 7a klasei  

3.      Konsultacija 6a klasei 

4.   Konsultacija 6a klasei   Konsultacija 6a klasei  

5.      

6.      

 

 

 



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: TOMAS ASAKAVIČIUS 
Dalykas: muzika 

Klasė: 5a 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 
Projektinė veikla „Muzika ir 

mandala“. 

Pasirinkę vieną mandalą iš puslapio www.hellokids.com ir vieną mėgstamą muzikos kūrinį iš www.youtube.com . 

Klausydami muzikos spalvins mandalą. 

Atliktą projektą pateiks Microsoft Office Word formatu ir atsiųs mokytojui per TAMO žurnalą iki birželio 17-18 

dienos. 

Pilnai nuspalvinta mandala - 5 taškai. 

Muzikos pasirinkimas - 3 taškai. 

Darbo pateikimas - 2 taškai. 

 

Klasė: 5b 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Projektinė veikla „Muzika ir 

mandala“. 

Pasirinkę vieną mandalą iš puslapio www.hellokids.com ir vieną mėgstamą muzikos kūrinį iš www.youtube.com . 

Klausydami muzikos spalvins mandalą. 

Atliktą projektą pateiks Microsoft Office Word formatu ir atsiųs mokytojui per TAMO žurnalą iki birželio 17-18 

dienos. 

Pilnai nuspalvinta mandala - 5 taškai. 

http://www.hellokids.com/
http://www.youtube.com/
http://www.hellokids.com/
http://www.youtube.com/
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Muzikos pasirinkimas - 3 taškai. 

Darbo pateikimas - 2 taškai. 

Klasė: 6a 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Projektinė veikla „Muzika ir 

mandala“. 

Pasirinkę vieną mandalą iš puslapio www.hellokids.com ir vieną mėgstamą muzikos kūrinį iš www.youtube.com . 

Klausydami muzikos spalvins mandalą. 

Atliktą projektą pateiks Microsoft Office Word formatu ir atsiųs mokytojui per TAMO žurnalą iki birželio 17-18 

dienos. 

Pilnai nuspalvinta mandala - 5 taškai. 

Muzikos pasirinkimas - 3 taškai. 

Darbo pateikimas - 2 taškai. 

 

Klasė: 6b 

1.3. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Projektinė veikla „Malda su 

muzika“. 

Pasirinkę vieną savo mėgstamą dainą ar melodiją spalvins mandalą, perteikiant muzikos nuotaiką. 

Savo darbus pateiks Microsoft Office Word formatu arba Power Point skaidrėje ir atsiųs mokytojui per TAMO 

žurnalą. 

      Muzika iš sąrašo 3 taškai. 
• Muzikos tematikos atitikimas 2 taškai. 
• Nuotaikos perteikimas spalvomis 1 taškas. 

 

 

  

http://www.hellokids.com/
http://www.youtube.com/
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Klasė: 7a 

1.4. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Projektinė veikla „Muzika ir 

mandala“. 

Pasirinkę dvi  mandalas iš puslapio www.hellokids.com ir vieną mėgstamą muzikos kūrinį iš www.youtube.com . 

Klausydami muzikos spalvins mandalą. 

Atliktą projektą pateiks Microsoft Office Word formatu ir atsiųs mokytojui per TAMO žurnalą iki birželio 17-18 

dienos. 

Pilnai nuspalvinta mandala - 5 taškai. 

Muzikos pasirinkimas - 3 taškai. 

Darbo pateikimas - 2 taškai. 

 

Klasė: 8a 

1.5. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Projektinė veikla. „Dovana 

mokyklai“. 

Pasiklausyti  įvairių muzikos fragmentų, ir  išsirinkti vieną. 

Atsiųsti savo pasirinktą muzikos fragmentą arba dainą mokytojui per TAMO žurnalą iki birželio 16 dienos. 

Muzikos kūrinio parinkimas atitinkant numatytus kriterijus  – 1-3 balai. 

 

 

Klasė: 8b 

1.6. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 
Projektinė veikla. „Dovana 

mokyklai“. 

Pasiklausyti  įvairių muzikos fragmentų, ir  išsirinkti vieną.  

Atsiųsti savo pasirinktą muzikos fragmentą arba dainą mokytojui per TAMO žurnalą iki birželio 16 dienos. 

Muzikos kūrinio parinkimas atitinkant numatytus kriterijus  – 1-3 balai. 

 

http://www.hellokids.com/
http://www.youtube.com/
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2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. Konsultacija 5b ir 6b klasėms     

2. Konsultacija 6a klasei     

3. Konsultacija 8b klasei     

4.      

5.      

6. Konsultacija 7a klasei     

 

  



↑ atgal į sąrašą ↑ 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

 

Mokytojas: Vilma Plutienė 
Dalykas: informacinės technologijos/matematika 

Klasė: 5ab  

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 
Integruotas lietuvių kalbos ir 

informacinių technologijų kūrybinis 

projektinis darbas „Žodžių debesis“ 

Sudarykite iš 30 žodžių (pagiriamųjų, padėkos, teigiamai motyvuojančių, mandagumo)  žodžių debesį, naudodami 

programėlę Word Cloud. 

Projekto reikalavimai:  

➢ Darbas sukurtas su programėle Word Cloud: https://www.wordclouds.com/ 

➢ darbo: plotis – 1024 taškai, aukštis – 768 taškai; (pikseliai) 

➢ galimas failo tipas: JPG  

➢ failo vardą turi sudaryti mokinio:  

klasė grupė (jei yra) vardas  pavardė darbo pavadinimas 

Vertinimo kriterijai:  

1. Darbas atliktas laiku.  

2. Parašyta taisyklinga lietuvių kalba, nėra gramatinių klaidų. 

3. Darbas tvarkingas, estetiškas. 

4. Darbo sudėtingumas ir vaizdumas 

5. Kūrybiškumas, originalumas 

 

https://www.wordclouds.com/
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Klasė: 6ab IT 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 
Integruotas informacinių 

technologijų – istorijos projektinis 

darbas „Asmenybės kuria istoriją“ 

Sukurti pristatymą, apie jiems pateiktą istorinę asmenybę 

Pirma - titulinė skaidrė (darbo pavadinimas, darbo autorius (vardas, pavardė, klasė), mokykla, kas darbą vertino), 

pagrindinė iliustracija     

Antra - įvadas  (pagrindinė mintis, aktualus klausimas)  

Trečia – trylikta: Dėstymas:     

Keturiolikta: padaromas apibendrinimas ir išvados   

Penkiolikta: naudotų informacijos šaltinių nuorodos  

Šešiolikta – aštuoniolikta: Užduotys patikrinimui   

Patikrink, ar neliko rašybos ar spausdinimo klaidų. 

Vertinimo kriterijai: 

Pavadinimo dydis – 36-60 pt. 

Teksto dydis – 28-32 pt. 

„Mažai teksto“ 

Tekstas išskirtas punktais 

Iliustracijų (paveiksliukų naudojimas) 

Garsinių ir judesio efektų saikingumas 

Fonas šviesus, tekstas tamsus 

Įvykdyti visi užduoties punktai 

 

Klasė: 8b matematika 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

,,Valdovų rūmai- valstybės ir 

didybės simbolis“ 

Trumpas turinys 

Remdamiesi virtualios ekskursijos  Valdovų rūmuose  informacija mokiniai atlieka nurodytus darbus.  

Darbas atliekamas grupėse po 4 mokinius.  
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Projekto reikalavimai 

1. Pasirinkti 3 asmenybes iš ,,sutiktų“ ekskursijoje, surinkti apie jas informaciją internete (  žmogaus veikla ir 

nuopelnai valstybėje ) (5-6 sakiniai). 

3.Surašyti 5 sąvokas ( neįprastus, naujus žodžius,  pvz. kasonė )  iš girdėtų ekskursijoje ir jas paaiškinti   ( 

sąvokų paaiškinimo ieškoti internete). 

4. Sudaryti aplankytų kambarių ( patalpų) sąrašą ir paaiškinti, kam ta patalpa buvo skirta (pvz.  

sargybinė/ čia nusiginkluodavo atėję svečiai). 

5. Pristatyti kaip atrodo koklis, kokia jo struktūra. Pateikti keletą pavyzdžių. 

6. Kokius darbus tūri atlikti keramikas, kad iš molio gabalo pagamintu glazūruotą koklį? Visus darbo 

etapus surašyti (prisiminti technologijos pamokas). 

7. Parašyti kaip supranta sąvoką – polichromija.  

8. Sukurti  15 viktorinos  klausimų ( po 5 iš kiekvieno dalyko: istorijos, technologijų, informacinių technologijų).  

9. Darbą  atlikti PowerPoint programa 

Vertinimo kriterijai 

1.Darbas atliktas laiku.  

2.Informacija  atrinkta ir patekta nuosekliai.  

3. Darbe yra visos nurodytos dalys. 

4. Parašyta taisyklinga lietuvių kalba, nėra gramatinių klaidų. 

5. Darbas tvarkingas, estetiškas.  

6. Mokinys pasiruošęs pristatymui: kalba nuosekliai, rišliai, atsako į kontrolinius klausimus 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1. „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

„Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

  „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

2. „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

„Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 
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3. „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

„Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“, 8a klasei 

  „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

4.  „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“, 7a klasei 

„Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

 „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

5.  „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

 „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 

 

6.   „Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems 

mokiniams“ 
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

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

Klasė:5a,5b 

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Mano sodinukas  Mokiniai turėjo pasodinti augalų arba pasėti sėklas. 

Nufotografuoti augalą. Nurodyti jo pavadinimą, pasodinimo laiką. Apibūdinti dygimą, auginimo sąlygas ir augalo 

pokyčius. 

Vertinamas darbo aprašas, pristatymo kūrybiškumas, aiškumas. Vertinama pažymiu. 

 

Klasė:6a,6b 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Medžio aukščio ir amžiaus  

nustatymas 

Mokiniai, naudodamiesi kampainiu, išmatuoja dviejų pasirinktų medžių aukštį. Matuodami kamieną apskaičiuoja 

medžio amžių.  

Nufotografuoti medį. Skaičiavimus atlikti sąsiuvinyje. Papildomos informacijos galima rasti gamtos vadovėlyje 

Eureka 6 kl.32 psl. 

Vertinamas darbo aprašas, pristatymo aiškumas. Vertinama pažymiu. 
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Klasė:7a 

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Aplinkos bioindikatoriai Apibūdinti pasirinktos aplinkos (kiemo, gatvės, miško) būklę pagal ten esančius bioindikatorius. Papildomos 

informacijos galima rasti 7 kl. Biologijos vadovėlyje 76 psl. 

Nufotografuoti surastus bioindikatorius. Pagal juos nustatyti aplinkos būklę (užterštumą). 

Vertinama darbo apimtis, originalus temos sprendimas, pristatymo aiškumas. 

Vertinama pažymiu. 

 

 

Klasė:8a, 8b 

1.3. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Integruotas biologijos, muzikos, 

etikos, informacinių technologijų 

projektas „Virtuali interaktyvi 

prisiminimų knyga“ 
 

Kūrybiškai ir estetiškai sukurti iš gamtos išteklių kompoziciją arba naudojant IKT koliažą kuris iliustruotų  

pasirinktus žodžius.  

Padarytą kompoziciją arba koliažą nufotografuoti. 

Gamtos gyvos augmenijos kompozicija arba naudojant IKT sukurta kompozicija, jos  pritaikymas prie parinktų 

žodžių -1-3 balai. 

 

2 lentelė 

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. 
 

Konsultacija 6ab klasėms Konsultacija 7a klasei Konsultacija 8ab klasėms 
 

2.      

3. Konsultacija 5ab klasėms     

4.      

5.      
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6.      
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ  

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PLANAS 

(birželio 15 d. – birželio 19 d.) 

Mokytojas: Violeta Visockienė 
Dalykas: lietuvių kalba 

Klasė: 8a  

1 lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Literatūrinis kryžiažodis  Remiantis skaitytomis  literatūros vadovėlio tekstų ištraukomis sudaryti vieno skyriaus kryžiažodį 

Prisiminti dar kartą skaitytus tekstus, sugalvoti ir užrašyti ne mažiau kaip 10 klausimų, kitame lape pateikti 

atsakymus. 

Vertinimo kriterijai –  originalumas, kūrybiškumas. Vertinama puikiai už  10 sugalvotų ir užrašytų klausimų su 

šalia pateiktais atsakymais. 

Klasė: 8b 

1.1. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Literatūrinis kryžiažodis Remiantis skaitytomis  literatūros vadovėlio tekstų ištraukomis sudaryti vieno skyriaus kryžiažodį 

Prisiminti dar kartą skaitytus tekstus, sugalvoti ir užrašyti ne mažiau kaip 10 klausimų, kitame lape pateikti 

atsakymus 

Vertinimo kriterijai- originalumas, kūrybiškumas. Vertinama puikiai už  10 sugalvotų ir užrašytų klausimų su šalia 

pateiktais atsakymais. 
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Klasė: 5 b  

1.2. lentelė 

Integruotas kūrybinis projektas 

Mano spalvos Pasidairius į pavasarinę gamtą, prisiminus  būdvardžio reikšmę, pasirinkus sau patinkančią spalvą  sukurti 4 

eilučių eiliuotą tekstą apie gėlę ar gėles. 

Projekto reikalavimai- Sukurti, užrašyti keturių eilučių posmą, šalia iliustruoti.. 

Vertinimo kriterijai - originalumas, kūrybiškumas. Vertinama  puikiai už sukurtas 4 eilutes. 

 

2 lentelė  

Konsultacijos nuotolinio mokymosi spragoms šalinti 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 
1.      

2. Konsultacija 5b klasei Konsultacija 5 b kl  Konsultacija 5b kl.  

3.   Konsultacija 5b kl   

4.      

5.      

6.      

 

 

 

 

 

  

 


