
KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 

Lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinio mokymo planas I gimnazijos klasei 

 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Atsiskaitymo iš Igno Šeiniaus 

romano „Kuprelis“ 

zoom platforma, užduotis 

pateikiama 

klase.eduka.lt   platformoje 

Užduočių ir klausimų, pateiktų 

klase.eduka.lt   platformoje, 

aptarimas ir paaiškinimas 

 Vertinimas kreditais Zoom prisijungimo nuorodos 

bus pateiktos prieš pamoką per 

klasės mesindžerį 

klase.eduka.lt   2NPUPSo 

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-

10?fbclid=IwAR1D0TeumNXz

ZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE

1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKY

jSo –savarankiškam žinių 

gilinimui 

Veikėjų paveikslai Užduotis pateikiama 

klase.eduka.lt  platformoje, 

konsultacijos mesindžeriu 

klasės grupėje, telefonu 

pamokų, paskirtų pagal 

tvarkaraštį, metu 

Savarankiškas darbas 

(skiriamos 2 

pamokos)namuose, kompiuteriu 

arba sąsiuvinyje atlikti užduotis 

ir atsakyti į klausimus raštu. 

Darbas vertinamas pažymiu. 

Kriterijai: 

1. Kūrybiškumas 5 taškai 

2. Laiku atliktas darbas 2 taškai. 

3. Bruožų/citatų taiklumas 5 

taškai 

4. Lyginamosios pastraipos 

sandara 2 taškai 

5. Argumentavimas 5 taškai 

6. Stilius 2 taškai 

7. Rašyba, skyryba, gramatika 3 

Darbas atsiunčiamas į epaštą iki 

balandžio 3d., 15val.) 

klase.eduka.lt  kodas 2NPUPS 

867446310 – Dalia Sudarienė 

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-

10?fbclid=IwAR1D0TeumNXz

ZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE

1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKY

jSo –savarankiškam žinių 

gilinimui 

 

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo


Pasiruošimas rašinio/laiško/ esė 

rašymui 

Užduotis pateikia eduka.lt 

platformoje (teorinė vadovėlio 

medžiaga), konsultacijos 

mesindžeriu klasės grupėje 

pamokos metu) 

Perskaityti teorinę vadovėlio 

medžiagą ir pasiruošti rašyti 

rašinį, paremtą perskaityta 

I.Šeiniaus romanu „Kuprelis“ 

Savarankiškos teorinės 

medžiagos studijos sudedamoji 

rašinio vertinimo dalis (1 

taškas) 

klase.eduka.lt  kodas 2NPUPS 

Hhttps://smp2014lt.ugdome.lt/9

-

10?fbclid=IwAR1D0TeumNXz

ZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE

1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKY

jSo –savarankiškam žinių 

gilinimui  

Pasirinkto teksto 

žanro(rašinio/laiško/ esė ) 

kūrimas( 3 pamokos) 

Užduotis 

pateikiama  klase.eduka.lt  

platformoje 

 Karštoji kėdė – konsultacijos 

pirmos pamokos metu telefonu 

arba klasės mesindžerį. 

Savarankiškas darbas raštu. 

Per  nurodytą laikotarpį (3 

pamokas) parašyti pasirinkto 

žanro 250 žodžių rašto darbą 

Vertinimas pažymiu pagal 

rašinių vertinimo normas 

Darbas atsiunčiamas į epaštą iki 

balandžio 10d., 15val.) 

https://mokovas.wordpress.com

/2014/10/07/naujos-

pagrindinio-ugdymo-5-6-7-8-9-

10-klasiu-lietuviu-kalbos-ir-

literaturos-programos-ir-

vertinimas/ 

Lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinio mokymo planas II gimnazijos klasei 

 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Viljamo Goldingo biografijos ir 

kūrybos apžvalga 

PowerPoint, Google classroom 

platforma, Eduka, Messenger 

Testo atlikimas, vaizdinės 

medžiagos kūrimas. 

Atsiųstos vaizdinės medžiagos 

vertinimas komentaru, 

kaupiamasis vertinimas. 

https://lt.trendexmexico.com/isk

usstvo-i-razvlecheniya/48203-

uilyam-golding-biografiya-

proizvedeniya.html 

Gėrio ir blogio kova V. 

Goldingo romane „Musių 

valdovas“. 

PowerPoint, Google classroom 

platforma, Eduka, Messenger 

Parengtos užduotys Google 

classroom. Testas. 

Atsakymai į pateiktus 

klausimus vertinami kreditais. 

https://classroom.google.com/u/

0/h 

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10?fbclid=IwAR1D0TeumNXzZmXDAoKOtFsGs54MXFiVE1q_lWOzGYO3Tks3b9NTgKYjSo
https://mokovas.wordpress.com/2014/10/07/naujos-pagrindinio-ugdymo-5-6-7-8-9-10-klasiu-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-programos-ir-vertinimas/
https://mokovas.wordpress.com/2014/10/07/naujos-pagrindinio-ugdymo-5-6-7-8-9-10-klasiu-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-programos-ir-vertinimas/
https://mokovas.wordpress.com/2014/10/07/naujos-pagrindinio-ugdymo-5-6-7-8-9-10-klasiu-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-programos-ir-vertinimas/
https://mokovas.wordpress.com/2014/10/07/naujos-pagrindinio-ugdymo-5-6-7-8-9-10-klasiu-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-programos-ir-vertinimas/
https://mokovas.wordpress.com/2014/10/07/naujos-pagrindinio-ugdymo-5-6-7-8-9-10-klasiu-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-programos-ir-vertinimas/
https://mokovas.wordpress.com/2014/10/07/naujos-pagrindinio-ugdymo-5-6-7-8-9-10-klasiu-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-programos-ir-vertinimas/
https://lt.trendexmexico.com/iskusstvo-i-razvlecheniya/48203-uilyam-golding-biografiya-proizvedeniya.html
https://lt.trendexmexico.com/iskusstvo-i-razvlecheniya/48203-uilyam-golding-biografiya-proizvedeniya.html
https://lt.trendexmexico.com/iskusstvo-i-razvlecheniya/48203-uilyam-golding-biografiya-proizvedeniya.html
https://lt.trendexmexico.com/iskusstvo-i-razvlecheniya/48203-uilyam-golding-biografiya-proizvedeniya.html
https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h


Veikėjų paveikslai V. Goldingo 

romane „Musių valdovas“. 

PowerPoint, Google classroom 

platforma, Eduka, Messenger 

Paruošti pateiktis. Išrašyti 

veikėją iliustruojančias citatas. 

Paruoštos pateiktys vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/LH00/

Viljamas_Goldingas._Musi%C

5%B3_valdovas.LH0002.pdf  

Civilizacijos svarba V. 

Goldingo romane „Musių 

valdovas“. 

PowerPoint, Google classroom 

platforma, Eduka, Messenger 

Rašto darbas: „Laiškas 

butelyje“ arba „Dienoraštis, 

rastas negyvenamoje saloje“. 

Pažymiu. http://www.bernardinai.lt/straip

snis/2013-05-06-donatas-

puslys-apie-musiu-valdova-

civilizacija-ir-grizima-atgal-i-

gamta/100357 

Savivertės ir galios tema V. 

Goldingo romane „Musių 

valdovas“. 

PowerPoint, Google classroom 

platforma, Eduka, Messenger 

Teksto suvokimo užduotis. Pažymiu. https://moscsp.ru/lt/povelitel-

muh-uilyama-goldinga-

interesnye-fakty-zver-v-

kazhdom-iz-nas-7.html 

Sintaksės kartojimas. PowerPoint, Google classroom 

platforma, Eduka, Messenger 

Pratybos. Vertinimas komentaru, 

kaupiamasis vertinimas. 

https://klase.eduka.lt/teacher/les

son-

material/show/27328723?pageF

lip=20 

Pasirengimo rašymo užduotims 

skyriaus kartojimas: laiškas (I) 

PowerPoint, Google classroom 

platforma, Eduka, Messenger 

Užduotys iš vadovėlio. Vertinimas komentaru, 

kaupiamasis vertinimas. 

https://klase.eduka.lt/teacher/les

son-

material/show/27328723?pageF

lip=24 

 

  

http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Viljamas_Goldingas._Musi%C5%B3_valdovas.LH0002.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Viljamas_Goldingas._Musi%C5%B3_valdovas.LH0002.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Viljamas_Goldingas._Musi%C5%B3_valdovas.LH0002.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Viljamas_Goldingas._Musi%C5%B3_valdovas.LH0002.pdf
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-06-donatas-puslys-apie-musiu-valdova-civilizacija-ir-grizima-atgal-i-gamta/100357
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-06-donatas-puslys-apie-musiu-valdova-civilizacija-ir-grizima-atgal-i-gamta/100357
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-06-donatas-puslys-apie-musiu-valdova-civilizacija-ir-grizima-atgal-i-gamta/100357
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-06-donatas-puslys-apie-musiu-valdova-civilizacija-ir-grizima-atgal-i-gamta/100357
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-06-donatas-puslys-apie-musiu-valdova-civilizacija-ir-grizima-atgal-i-gamta/100357
https://moscsp.ru/lt/povelitel-muh-uilyama-goldinga-interesnye-fakty-zver-v-kazhdom-iz-nas-7.html
https://moscsp.ru/lt/povelitel-muh-uilyama-goldinga-interesnye-fakty-zver-v-kazhdom-iz-nas-7.html
https://moscsp.ru/lt/povelitel-muh-uilyama-goldinga-interesnye-fakty-zver-v-kazhdom-iz-nas-7.html
https://moscsp.ru/lt/povelitel-muh-uilyama-goldinga-interesnye-fakty-zver-v-kazhdom-iz-nas-7.html
https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-material/show/27328723?pageFlip=20
https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-material/show/27328723?pageFlip=20
https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-material/show/27328723?pageFlip=20
https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-material/show/27328723?pageFlip=20
https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-material/show/27328723?pageFlip=24
https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-material/show/27328723?pageFlip=24
https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-material/show/27328723?pageFlip=24
https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-material/show/27328723?pageFlip=24


Lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinio mokymo planas III gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Juozas Tumas-Vaižgantas. 

Gyvenimo ir  kūrybos apžvalga. 

PowerPoint, vaizdo pamoka 

(Eduka klasės platforma) 

Stebint vaizdo pamoką atsakyti 

į iš anksto paruoštus klausimus. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, kaupiamuoju balu. 

https://www.15min.lt/kultura/na

ujiena/literatura/vaizgantas-

kaip-dvasinis-guru-arba-ko-jis-

mus-ismoko-286-719324 

Apysakos ,,Dėdės ir dėdienės’’ 

problematika. Mykoliukas 

jaunystėje. 

PowerPoint, papildoma 

medžiaga, testas ( Eduka klasės 

platforma) 

Atlikti testo užduotis. 

Word dokumente. 

Testo ir atsiųstų nuotraukų 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/LG00/

Vai%C5%BEgantas._D%C4%9

7d%C4%97s_ir_d%C4%97dien

%C4%97s.LG6902.pdf 

Mykoliuko dvasinis pasaulis. Kūrinio ,,Dėdės ir dėdienės” 

ištraukos, Word dokumentas su 

užduotimis.( Eduka klasės 

platforma, Mano dienynas ) 

Word dokumentas. Tęsti 

ankstesnėje pamokoje pradėtą 

pildyti lentelę (remtis antra 

kūrinio dalimi). 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/LG00/

Vai%C5%BEgantas._D%C4%9

7d%C4%97s_ir_d%C4%97dien

%C4%97s.LG6902.pdf 

Dzidorius artojas — dėdė 

Mykolas. 

Kūrinio ištraukos, Word 

dokumentas su užduotimis. 

(Eduka klasės platforma) 

Word dokumentas. Perskaičius 

nurodytas ištraukas, baigti 

pildyti paruoštą lentelę. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

 

Apysakos kitų veikėjų —

Severjos ir Geišės likimai. 

Word dokumentas su 

užduotimis.(Eduka klasės 

platforma, Mano dienynas) 

Word dokumentas. Atsakyti į 

paruoštus klausimus. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

  

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/vaizgantas-kaip-dvasinis-guru-arba-ko-jis-mus-ismoko-286-719324
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/vaizgantas-kaip-dvasinis-guru-arba-ko-jis-mus-ismoko-286-719324
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/vaizgantas-kaip-dvasinis-guru-arba-ko-jis-mus-ismoko-286-719324
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/vaizgantas-kaip-dvasinis-guru-arba-ko-jis-mus-ismoko-286-719324
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Vai%C5%BEgantas._D%C4%97d%C4%97s_ir_d%C4%97dien%C4%97s.LG6902.pdf


Modulis. Grožinės literatūros 

įtaiga ir poveikis gyvenamajam 

metui. 

Word dokumento užduočių 

pildymas. Vaizdo pamoka. 

(Eduka platforma, Mano 

dienynas). 

Parašyti pastraipą. 

Atlikti testą. 

Pažymys už atliktą testą, 

kaupiamasis balas už pastraipą. 

  

Neoromantizmas: romantizmo 

tąsa ir modernizmo 

pradmenys. 

Powert Point, vadovėlis. 

(Eduka platforma, Mano 

dienynas) 

Word dokumentas.(Užpildyti 

atsiųstą lentelę.) 

Atsiųstų darbų vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://mokovas.wordpress.com/

2011/05/11/lietuviskos-dvasios-

savitumas-v-kreves-kuryboje/ 

V.Krėvės gyvenimo ir kūrybos 

apžvalga. 

PowerPoint, vaizdo medžiaga, 

vaizdo konferencija.(Eduka 

klasės platforma, zoom 

platforma) 

Užpildyti lentelę, atlikti testą. Atsiųstų darbų vertinimas 

kaupiamuoju vertinimu. 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/index/details/1050  

Lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinio mokymo planas IV gimnazijos klasei 

 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Gamtos vaizdavimas M. 

Katiliškio ir Č. Milošo 

kūriniuose 

PowerPoint, Word 

(Google Classroom platforma) 

Tekstų lyginimas, siejimas su 

istoriniu kontekstu, užduočių 

atlikimas, interpretacijos 

rašymas 

Tekstų lyginimo vertinimas 

komentaru 

www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/LH00/%C

4%8Ceslovas_Milo%C5%A1as._Is

os_sl%C4%97nis.LHG502.pdf 

/www.lrt.lt/mediateka/irasas/15201

/miskais-ateina-ruduo-i-

dalis?gclid=CjwKCAjw3-

bzBRBhEiwAgnnLChbHN-

_WRRc49ZqRQLlHMcjUpl5RXR

HukWEPBuIMUGi3unB8Z3SeIBo

CHHQQAvD_BwE 

http://www.šaltiniai.info/index/details/1050
http://www.šaltiniai.info/index/details/1050


Gamtos vaizdavimas M. 

Katiliškio ir Č. Milošo 

kūriniuose 

PowerPoint 

(Google Classroom platforma) 

Tekstų lyginimas, siejimas su 

istoriniu kontekstu, užduočių 

atlikimas, interpretacijos 

rašymas 

Tekstų lyginimo vertinimas 

komentaru 

www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/LH00/

%C4%8Ceslovas_Milo%C5%A

1as._Isos_sl%C4%97nis.LHG5

02.pdf 

www.lrt.lt/mediateka/irasas/152

01/miskais-ateina-ruduo-i-

dalis?gclid=CjwKCAjw3-

bzBRBhEiwAgnnLChbHN-

_WRRc49ZqRQLlHMcjUpl5R

XRHukWEPBuIMUGi3unB8Z

3SeIBoCHHQQAvD_BwE 

www.lrt.lt/mediateka/irasas/152

02/vaidybinis-filmas-miskais-

ateina-ruduo-ii-d 

Tapatybės paieškos Č. Milošo 

romane „Isos slėnis“ 

PowerPoint, PDF, Word, 

(Google Classroom platforma) 

Atsakymai į klausimus, 

interpretacijos rašymas 

Atsiskaitymas iki 04-03 15 val. 

Vertinimas pažymiu 

lituanistusamburis.lt/wp-

content/uploads/2015/08/136-

148-R.-Repsiene-LKT-2.pdf 

file:///C:/Users/Mokinys/Downl

oads/1921992.pdf 

Apibendrinamoji Č. Milošo 

romano „Isos slėnis“ pamoka 

Vaizdo pamoka 

(Zoom) 

Diskusija, argumentavimas, 

lyginimas, konsultavimas 

Įsivertinimas, vertinimas 

komentaru 

  

Rašinio rašymas Google Docs 

(Google Classroom platforma) 

Rašinio rašymas Atsiskaitymas iki 04-06 15 val. 

Vertinimas pažymiu 

  

Rašinio rašymas Google Docs 

(Google Classroom platforma) 

Rašinio rašymas Atsiskaitymas iki 04-06 15 val. 

Vertinimas pažymiu 

  

Rašinio rašymas Google Docs 

(Google Classroom platforma) 

Rašinio rašymas Atsiskaitymas iki 04-06 15 val. 

Vertinimas pažymiu 

  



Just. Marcinkevičiaus 

biografinis kultūrinis kontekstas 

Vaizdo pamoka 

(Zoom) 

Biografijos ir istorinių įvykių 

lyginimas, šaltinių skaitymas, 

kūrybos temų aiškinimas 

Įsivertinimas, vertinimas 

komentaru 

  

Just. Marcinkevičiaus dramos 

„Mažvydas“ pirmos dalies 

analizė 

PowerPoint, PDF, Word, 

(Google Classroom platforma) 

Istorinio laikotarpio vertinimas, 

problemos kėlimas, veikėjų 

literatūrinių paveikslų kūrimas 

Atsiskaitymas iki 04-10 15 val. 

Vertinimas komentaru 

www.scribd.com/doc/29761757

7/Justinas-

Marcinkevi%C4%8Dius-

Ma%C5%BEvydas 

Just. Marcinkevičiaus dramos 

„Mažvydas“ antros dalies 

analizė 

PowerPoint, PDF, Word, 

(Google Classroom platforma) 

Istorinio laikotarpio vertinimas, 

problemos kėlimas, veikėjų 

literatūrinių paveikslų kūrimas 

Atsiskaitymas iki 04-10 15 val. 

Vertinimas komentaru 

www.scribd.com/doc/29761757

7/Justinas-

Marcinkevi%C4%8Dius-

Ma%C5%BEvydas 

 

Vokiečių kalbos nuotolinio mokymo planas I gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Das Wasser auf der Welt. Wir 

verbrauchen Wasser. (2 

pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

quizlet programėlėje, online 

vadovėlyje LINGO MACHT 

MINT. 

Aiškinamosios pamokos, 

skaitymo, teksto suvokimo, 

žodyno plėtimas interaktyviais 

žaidimais, online užduotys. 

Skaitymo, teksto suvokimo, 

rašymo užduotys bus 

vertinamos komentarais.  

https://www.lingonetz.de/sites/d

efault/files/ebooks/archiv/ebook

1_2017/2/ 

Smartphone im Wasser – Was 

tun?  Wie viel Wasser ist in 

einer Gurke? – Experiment (2 

pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

quizlet programėlėje, online 

vadovėlyje LINGO MACHT 

MINT. 

Skaitymo ir klausymo užduotys, 

teksto suvokimo užduotys, 

online testas, eksperimentas su 

agurku. 

Online testas – pažymys, kitos 

užduotys – komentarai. 

https://www.lingonetz.de/mint/i

nformatik/smartphone-im-

wasser-%E2%80%93-was-tun 

Wasser ist fest, flüßig, 

gasförmig (2 pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

online vadovėlyje LINGO 

MACHT MINT. 

Skaitymo, teksto suvokimo 

užduotys, temos žodyno 

plėtimas, eksperimentas. 

Komentarai.  https://www.lingonetz.de/sites/d

efault/files/ebooks/archiv/ebook

1_2017/6/ 

https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/2/
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/2/
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/2/
https://www.lingonetz.de/mint/informatik/smartphone-im-wasser-%E2%80%93-was-tun
https://www.lingonetz.de/mint/informatik/smartphone-im-wasser-%E2%80%93-was-tun
https://www.lingonetz.de/mint/informatik/smartphone-im-wasser-%E2%80%93-was-tun
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/6/
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/6/
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/6/


Das schmuzige Wasser wird 

sauber - eksperimentas (2 

pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

quizlet programėlėje, online 

vadovėlyje LINGO MACHT 

MINT. 

Skaitymo, eksperimento 

žingsnių suvokimas,  žodyno 

plėtimas interaktyviais 

žaidimais. 

Temos žodyno patikrinimas – 

pažymys. Kitos užduotys - 

komentarai. 

https://www.lingonetz.de/sites/d

efault/files/ebooks/archiv/ebook

1_2017/8/#zoom=z 

Woher kommt das Wasser? (2 

pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

online vadovėlyje LINGO 

MACHT MINT. 

Projektinis darbas – kalbėjimo 

užduotis – darbo pristatymas 

Komentarai ir pažymys https://www.lingonetz.de/sites/d

efault/files/ebooks/archiv/ebook

1_2017/10/ 

 

Vokiečių kalbos nuotolinio mokymo planas II gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Slow Food oder fast Food (2 

pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

quizlet programėlėje, online 

vadovėlyje LINGO MACHT 

MINT. 

Aiškinamosios pamokos, 

skaitymo, teksto suvokimo, 

žodyno plėtimas interaktyviais 

žaidimais, online užduotys. 

Skaitymo, teksto suvokimo, 

rašymo užduotys bus 

vertinamos komentarais. 

  

https://www.lingonetz.de/mint/e

rdkunde/slow-food-fast-food 

Energie durch Essen (2 

pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

quizlet programėlėje, online 

vadovėlyje LINGO MACHT 

MINT. 

Skaitymo ir klausymo užduotys, 

teksto suvokimo užduotys, 

online testas. 

Online testas – pažymys, kitos 

užduotys – komentarai. 

https://www.lingonetz.de/mint/c

hemie/energie-durch-essen  

Dickmacher – versteckte Fette 

(2 pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

online vadovėlyje LINGO 

MACHT MINT. 

Skaitymo, teksto suvokimo 

užduotys, temos žodyno 

plėtimas, online testas. 

Online testas – pažymys, kitos 

užduotys – komentarai. 

https://www.lingonetz.de/mint/b

iologie/dickmacher-versteckte-

fette  

https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/8/#zoom=z
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/8/#zoom=z
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/8/#zoom=z
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/10/
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/10/
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/10/
https://www.lingonetz.de/mint/erdkunde/slow-food-fast-food
https://www.lingonetz.de/mint/erdkunde/slow-food-fast-food
https://www.lingonetz.de/mint/chemie/energie-durch-essen
https://www.lingonetz.de/mint/chemie/energie-durch-essen
https://www.lingonetz.de/mint/biologie/dickmacher-versteckte-fette
https://www.lingonetz.de/mint/biologie/dickmacher-versteckte-fette
https://www.lingonetz.de/mint/biologie/dickmacher-versteckte-fette


Schweizer 

Lebensmittelpyramide (2 

pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

quizlet programėlėje, online psl. 

Aiškinamosios pamokos, 

skaitymo, eksperimento 

žingsnių suvokimas,  žodyno 

plėtimas interaktyviais 

žaidimais. 

Temos žodyno patikrinimas – 

pažymys. Kitos užduotys – 

komentarai. 

http://www.sge-ssn.ch/ich-und-

du/essen-und-

trinken/ausgewogen/schweizer-

lebensmittelpyramide/  

Gesundes Essen - Projekt (2 

pamokos) 

moodle virtualioje aplinkoje, 

online psl. 

Projektinis darbas – kalbėjimo 

užduotis – darbo pristatymas 

Komentarai ir pažymys http://www.sge-ssn.ch/tests-

und-spiele/ 

 

Vokiečių kalbos nuotolinio mokymo planas III-IV gimnazijos klasei 
 

Temos 
Mokomosios medžiagos, 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Tema: Mus supanti aplinka. 

Sveikai gyvensenai: racionalaus 

miego ir laisvalaikio 

planavimas. 

Darbas su tekstais: „Schäfchen 

zählen“(A) 

 „Schlafen und 

Gesellschaft“(B). 

(1 pamoka) 

„Deutsch to go“ specialistų 

pagal temas sukurti ir įrašyti A, 

B, C sudėtingumo lygių tekstai; 

pagal juos paruoštos 

interaktyvios teksto suvokimo ir 

gramatikos užduotys; jas 

mokiniai gali atlikti ir 

išmaniuoju tel. 

Savarankiškai ir asmeniškai 

atliekamos užduotys. 

Nuorodos siunčiamos (kaip 

įprasta) į 20K66 vok. kalbos 

Messenger grupę. 

Klausymo ir suvokimo bei 

skaitymo ir suvokimo užduotys 

(2/3 užduočių apimties). 

Atsiųstų Print Screen-nuotraukų 

vertinimas pliusu ir komentaru 

(kaupiamajam balui) už vieną 

tekstą. 

https://www.deutsch-to-

go.de/schlafen-und-gesellschaft/ 

  

https://www.deutsch-to-

go.de/schaefchen-zaehlen/ 

http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-lebensmittelpyramide/
http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-lebensmittelpyramide/
http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-lebensmittelpyramide/
http://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-lebensmittelpyramide/
http://www.sge-ssn.ch/tests-und-spiele/
http://www.sge-ssn.ch/tests-und-spiele/
https://www.deutsch-to-go.de/schlafen-und-gesellschaft/
https://www.deutsch-to-go.de/schlafen-und-gesellschaft/
https://www.deutsch-to-go.de/schaefchen-zaehlen/
https://www.deutsch-to-go.de/schaefchen-zaehlen/


Tema: Mus supanti aplinka. 

Video įrašai: Umweltschutz im 

Alltag. Wie geht das richtig?(3 

min.) Das Klima geht uns alle 

an! (9 min.) Regenwasser als 

Scheibenwischwasser - clevere 

Idee von zwei 

Geschwisterkindern (8 

min)(1p)  

evTV  You Tube Videos 

  

Presseportal platforma 

  

Savarankiškai ir asmeniškai 

atliekamos užduotys. 

Nuorodos siunčiamos (kaip 

įprasta) į 20K66 vok. kalbos 

Messenger grupę. 

Tematinės medžiagos 

kartojimas. Konsultavimas per 

Messenger aplinką pamokos 

laiku. 

Mokymasis savo atsakomybei. 

Nevertinama. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=B7y7EqSGRRQ 

https://www.presseportal.de/pm

/43455/4379301 

https://www.presseportal.de/pm

/6955/3896723 

Pokalbis tema: Mus supanti 

aplinka  pagal pateiktus 

klausimus. 

(1 pamoka) 

Messenger/zoom Meeting 

vaizdo/audio pamoka. 

Pokalbis – kalbėjimo užduotis 

(1/3 užd. apimties) online 

virtualioje aplinkoje. 

Vertinimas – pliusas už online 

pasisakymus pokalbio metu. 

 

Tema: Mokymasis, ateities 

planai.   

Darbas su tekstais: „Schnelle 

und langsame Sprachen“(A), 

„Lernen kennt kein Alter“(B) 

(1 pamoka) 

„Deutsch to go“ specialistų 

pagal temas sukurti ir įrašyti A, 

B, C sudėtingumo lygių tekstai; 

pagal juos paruoštos 

interaktyvios teksto suvokimo ir 

gramatikos užduotys; jas 

mokiniai gali atlikti ir 

išmaniuoju tel. 

Savarankiškai ir asmeniškai 

atliekamos užduotys. 

Nuorodos siunčiamos (kaip 

įprasta) į 20K66 vok. kalbos 

Messenger grupę. 

Klausymo ir suvokimo bei 

skaitymo ir suvokimo užduotys 

(2/3 užduočių apimties). 

Atsiųstų Print Screen-nuotraukų 

vertinimas pliusu ir komentaru 

(kaupiamajam balui) už vieną 

tekstą. 

https://www.deutsch-to-

go.de/schnelle-und-langsame-

sprachen/ 

  

https://www.deutsch-to-

go.de/lernen-kennt-kein-alter/ 

Dialogas tema: Mokymasis, 

ateities planai pagal pateiktus 

klausimus. 

(1 pamoka) 

Messenger/zoom Meeting 

vaizdo/audio pamoka. 

Dialogas – kalbėjimo užduotis 

online virtualioje aplinkoje. 

Vertinimas – 2 pliusai už online 

kalbėjimą porose. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=B7y7EqSGRRQ
https://www.youtube.com/watch?v=B7y7EqSGRRQ
https://www.presseportal.de/pm/43455/4379301
https://www.presseportal.de/pm/43455/4379301
https://www.presseportal.de/pm/6955/3896723
https://www.presseportal.de/pm/6955/3896723
https://www.deutsch-to-go.de/schnelle-und-langsame-sprachen/
https://www.deutsch-to-go.de/schnelle-und-langsame-sprachen/
https://www.deutsch-to-go.de/schnelle-und-langsame-sprachen/
https://www.deutsch-to-go.de/lernen-kennt-kein-alter/
https://www.deutsch-to-go.de/lernen-kennt-kein-alter/


Tema: Man svarbios vertybės, 

šeimos vertybės. 

Darbas su tekstais: 

„Chatbots: virtuelle 

Freunde“(C) 

(1 pamoka) 

„Deutsch to go“ specialistų 

pagal temas sukurti ir įrašyti A, 

B, C sudėtingumo lygių tekstai; 

pagal juos paruoštos 

interaktyvios teksto suvokimo ir 

gramatikos užduotys; jas 

mokiniai gali atlikti ir 

išmaniuoju tel. 

Savarankiškai ir asmeniškai 

atliekamos užduotys. 

Nuorodos siunčiamos (kaip 

įprasta) į 20K66 vok. kalbos 

Messenger grupę. 

Klausymo ir suvokimo bei 

skaitymo ir suvokimo užduotys 

(2/3 užduočių apimties). 

Atsiųstų Print Screen-nuotraukų 

vertinimas pliusu ir komentaru 

(kaupiamajam balui) 

https://www.deutsch-to-

go.de/chatbots-virtuelle-

freunde/ 

Gramatika: Neiginiai. 

Kein vs. Nicht | Easy German 

341. 

(1 pamoka) 

Easy German video. 

Savarankiškai ir asmeniškai 

atliekamos užduotys. 

Nuorodos siunčiamos (kaip 

įprasta) į 20K66 vok. kalbos 

Messenger grupę. 

Gramatikos aiškinimas (video 

medžiaga) ir mokyt. pateiktos 

užduotys. 

Atsiųstų atliktos užduoties 

nuotraukų vertinimas 

komentaru. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=vC_7XBaqsc4 

Tema: Santykiai su kitais 

asmenimis. 

Darbas su tekstu: 

„Warum werden Menschen 

Freunde?“(C) 

(1 pamoka) 

„Deutsch to go“ specialistų 

pagal temas sukurti ir įrašyti A, 

B, C sudėtingumo lygių tekstai; 

pagal juos paruoštos 

interaktyvios teksto suvokimo ir 

gramatikos užduotys; jas 

mokiniai gali atlikti ir 

išmaniuoju tel. 

Savarankiškai ir asmeniškai 

atliekamos užduotys. 

Nuorodos siunčiamos (kaip 

Klausymo ir suvokimo bei 

skaitymo ir suvokimo užduotys 

(2/3 užduočių apimties). 

Atsiųstų Print Screen-nuotraukų 

vertinimas pliusu ir komentaru 

(kaupiamajam balui) 

https://www.deutsch-to-

go.de/warum-werden-

menschen-freunde/ 

https://www.deutsch-to-go.de/chatbots-virtuelle-freunde/
https://www.deutsch-to-go.de/chatbots-virtuelle-freunde/
https://www.deutsch-to-go.de/chatbots-virtuelle-freunde/
https://www.youtube.com/watch?v=vC_7XBaqsc4
https://www.youtube.com/watch?v=vC_7XBaqsc4
https://www.deutsch-to-go.de/warum-werden-menschen-freunde/
https://www.deutsch-to-go.de/warum-werden-menschen-freunde/
https://www.deutsch-to-go.de/warum-werden-menschen-freunde/


įprasta) į 20K66 vok. kalbos 

Messenger grupę. 

Pokalbis tema: Vertybės, 

santykiai su kitais asmenimis. 

(1 pamoka) 

Messenger/zoom Meeting 

vaizdo/audio pamoka. 

  

Pokalbis - kalbėjimo užduotis 

(1/3 užd. apimties) online 

virtualioje aplinkoje. 

Vertinimas – pliusas už online 

pasisakymus pokalbio metu. 

 

 

Rusų kalbos nuotolinio mokymo planas I gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Pamokų ciklo tema: „MUZIKA 

IR JAUNIMAS“. 

Tema: „Kodėl jaunimas mėgsta 

rok - muziką?“ 

Skaitymas ir suvokimas: 20% 

užduočių apimties. 

Darbas su naujais žodžiais ir 

tekstu: „Kodėl jaunimas mėgsta 

rok-muziką?“ 

Rašymo užduotis (pliusui): 8Б – 

pratęsti sakinius pagal teksto 

informaciją.  (1 pamoka) 

Vadovėlis «Шаг за шагом 4.», 

vadovėlio 51 puslapio 

nuotrauka bei užduotys 

pateiktos Google Classroom 

virtualioje aplinkoje. 

Skaitymo ir teksto suvokimo 

užduotis pagal vadovėlį. 

Konsultavimas per Google 

Classroom aplinką pamokos 

laiku. 

Rašymo užduotis. 

Vertinimas – pliusas už iki 14 

val. atsiųstą nuotrauką su atlikta 

rašymo užduotimi. 

Pagal vadovėlį. 



Gramatika: 10% užduočių 

apimties. 

Kartojimas ir įtvirtinimas: 

asmeninių įvardžių 

linksniavimas. Praktikavimasis, 

pritaikant gramatinę medžiagą, 

sakinių vertimas. 

Ruošimasis savarankiškam 

darbui, 

analizuojant savarankiško darbo 

analogišką variantą. (1 pamoka) 

Mokytojos paruošta mokomoji 

medžiaga bei užduotys 

pateiktos Google Classroom 

virtualioje aplinkoje. 

Gramatinės medžiagos 

kartojimas ir įtvirtinimas. 

Konsultavimas per Google 

Classroom aplinką pamokos 

laiku. 

Mokymasis savo atsakomybei. 

Nevertinama. 

Pagal mokytojos pateiktą 

medžiagą. 

Pamokų ciklo tema: „MUZIKA 

IR JAUNIMAS“. 

Klausymo ir suvokimo užduotis 

(pliusui): 10% užduočių 

apimties. 

Видео на русском с 

субтитрами «Что вдохновляет 

молодых людей? Музыка 

тоже…»   (apie 5 min.)  

(1 pamoka) 

Klausymo ir suvokimo 

užduotys pateiktos Google 

Classroom virtualioje aplinkoje. 

Mokytojos paruoštos klausymo 

ir suvokimo užduotis pagal 

garso įrašą iš interneto. 

Vertinimas – pliusas už iki 14 

val. atsiųstą nuotrauką su atlikta 

klausymo užduotimi. 

https://reallanguage.club/video-

na-russkom-s-subtitrami/chto-

vas-vdoxnovlyaet/ 

 Savarankiškas darbas (pažymiu 

vertinama rašymo užduotis: 

20% užduočių apimties, 

naudojant įvairias mokomąsias 

priemones).  (1 pamoka) 

Savarankiško darbas – testas 

pateiktas Google Classroom 

aplinkoje. 

Rašymo užduotis -

savarankiškas darbas 

Pažymiu vertinama rašymo 

užduotis. 

Pagal mokytojos pateiktą 

medžiagą. 

 

  

https://reallanguage.club/video-na-russkom-s-subtitrami/chto-vas-vdoxnovlyaet/
https://reallanguage.club/video-na-russkom-s-subtitrami/chto-vas-vdoxnovlyaet/
https://reallanguage.club/video-na-russkom-s-subtitrami/chto-vas-vdoxnovlyaet/


Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Tema: „Pasakojimas 

draugui/draugei iš Rusijos apie 

savo muzikinius pomėgius, 

mėgstamas grupes“. 

Monologo kūrimas: (10% 

užduočių apimties) 

pagal pateiktus klausimus ir 

pasakojimo pavyzdį 

(užsirašant).  

(1 pamoka)          

Mokytojos paruošta mokomoji 

medžiaga bei užduotys 

pateiktos Google Classroom 

virtualioje aplinkoje. 

Monologo kūrimas pagal 

klausimus. 

Konsultavimas per Google 

Classroom aplinką pamokos 

laiku. 

Mokymasis savo atsakomybei. 

Nevertinama. 

Pagal pateiktus klausimus. 

Dialogas - kalbėjimo užduotis 

porose (2 pliusams) pagal 

mokytojos paruoštus monologui 

pateiktus klausimus: 20% 

užduočių apimties. (1 pamoka) 

Messenger/zoom Meeting 

vaizdo/audio pamoka. 

Dialogas – kalbėjimo užduotis 

online virtualioje aplinkoje. 

Vertinimas – 2 pliusai už online 

kalbėjimą porose. 

 

Įvadas į naują pamokų ciklo 

temą: 

„ŠVENTĖS MŪSŲ 

GYVENIME“. 

Tarimo pratybos: darbas su 

nauju žodynu. 

Kalbėjimo užduotis: 20% 

užduočių apimties. Pokalbis: 

„Kokias šventines dienas mes 

paminime/švenčiame kasmet?“ 

(pagal apklausos diagramą 

vadovėlio 59 psl.)  (1 pamoka) 

Messenger/zoom Meeting 

vaizdo/audio pamoka pagal 

vadovėlio «Шаг за шагом 4.» 

59 puslapį.  

Supažindinimas su naujais 

žodžiais, tarimo pratybos ir 

kalbėjimo užduotis online 

virtualioje aplinkoje. 

Vertinimas – pliusas už online 

pasisakymus pokalbio metu 

rusų kalbos grupėje. 

Pagal vadovėlį. 

  

https://reallanguage.club/russkie

-teksty-srednego-urovnya-s-

audio/maslenica/ 

https://reallanguage.club/russkie-teksty-srednego-urovnya-s-audio/maslenica/
https://reallanguage.club/russkie-teksty-srednego-urovnya-s-audio/maslenica/
https://reallanguage.club/russkie-teksty-srednego-urovnya-s-audio/maslenica/


Skaitymo ir suvokimo 

užduotys: (20% užduočių 

apimties) 

Darbas su tekstu: 2A) O. 

Šulskos apysakos: „Sakuros 

šakelė“ ištraukos skaitymas 

vietoje klausymo. 

Suvokimo užduotis - 2Б: 

skaityti toliau ir po to sužymėti 

«Да» (atitinka teksto turinį), 

arba «Нет» (pliusui) pagal 

vadovėlio 57 psl.).  (1 pamoka) 

Vadovėlis «Шаг за шагом 4.», 

vadovėlio 57 puslapio 

nuotrauka bei užduotys 

pateiktos Google Classroom 

virtualioje aplinkoje. 

Skaitymo ir teksto suvokimo 

užduotis pagal vadovėlį. 

Konsultavimas per Google 

Classroom aplinką pamokos 

laiku. 

Vertinimas – pliusas už iki 14 

val. atsiųstą nuotrauką su atlikta 

skaitymo suvokimo užduotimi. 

Pagal vadovėlį. 

 

Rusų kalbos nuotolinio mokymo planas III gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Vilnius-šiuolaikinis miestas. 

  

Vadovėlio“Шаг за 

шагом”6,psl.67.nuotrauka 

Google classroom platformoje.   

Detalusis teksto 

skaitymas,  Teksto suvokimo 

užduotys.  

Atsiustos teksto suvokimo 

užduotys vertinamos 

komentarais.   

www.rusukalba 

  

Mano gimtasis miestas. (2 

pamokos). 

Vadovėlio“Шаг за 

шагом”6,psl.68,nuotrauka 

Google classroom platformoje.  

Pranešimas naudojant Interneto 

medžiagą ir pateiktus klausimus 

vadovėlyje. 

Atsiustas pranešimas 

vertinamas pažymiu. 

www.rusukalba  

www.siuolaikiniskaunas 

http://www.rusukalba/


Kalbos vartojimo struktūrų 

analizavimas, užduočių 

atlikimas, remiantis pavyzdžiais 

ir naudojantis gramatikos 

lentelėmis: būdvardžių 

linksniavimas.(2 pamokos). 

Vadovėlio‘Шаг за 

шагом“psl.64,nuotrauka 

Google classroom platformoje, 

online psl. 

Sakinių sudarymas 

(nuotraukos). 

Vertinimas komentarais. www.rusukalba  

www.rusukalbagramatika 

Meno vaidmuo. 

  

Vadovėlio‘Шаг за 

шагом“psl.69,nuotrauka 

Google classroom platformoje. 

Teksto skaitymas ir   nuomonės 

išsakymas remiantis pateiktomis 

struktūromis. 

Atsiustas tekstas vertinimas 

komentarais. 

www.rusukalba  

www.teatrozandras 

www.ruskojekino 

 

Prancūzų kalbos nuotolinio mokymo planas I gimnazijos  klasei 

 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Liepiamoji nuosaka 

(l‘impératif) 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Pirmoji kaupiamojo balo dalis 

už atliktas užduotis 

https://www.ortholud.com/exerc

ices_au_present_de_l_imperatif

.html 

Būsimasis laikas (le futur 

proche) 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Antroji kaupiamojo balo dalis 

už atliktas užduotis 

https://francais.lingolia.com/fr/g

rammaire/les-temps/le-futur-

proche/exercices  

Pakvietimas į renginį PowerPoint prezentacija 

Google Classroom platforma 

Tekstų nagrinėjimas 

Teksto kūrimas pavartojant 

liepiamąją nuosaką ir būsimąjį 

laiką 

Trečioji kaupiamojo balo dalis: 

pagal nurodytus kriterijus bus 

vertinamas sukurtas tekstas. Iš 

trijų gautų balų rašomas 

pažymys į dienyną 

 

 

http://www.rusukalba/
http://www.rusukalba/
http://www.teatrozandras/
https://www.ortholud.com/exercices_au_present_de_l_imperatif.html
https://www.ortholud.com/exercices_au_present_de_l_imperatif.html
https://www.ortholud.com/exercices_au_present_de_l_imperatif.html
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-proche/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-proche/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-proche/exercices


Prancūzų kalbos nuotolinio mokymo planas II gimnazijos  klasei 

 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Liepiamoji nuosaka 

(l‘impératif) 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Pirmoji kaupiamojo balo dalis 

už atliktas užduotis 

https://www.ortholud.com/exerc

ices_au_present_de_l_imperatif

.html 

Būsimasis laikas (le futur 

proche) 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Antroji kaupiamojo balo dalis 

už atliktas užduotis 

https://francais.lingolia.com/fr/g

rammaire/les-temps/le-futur-

proche/exercices  

Pakvietimas į renginį PowerPoint prezentacija 

Google Classroom platforma 

Tekstų nagrinėjimas 

Teksto kūrimas pavartojant 

liepiamąją nuosaką ir būsimąjį 

laiką 

Trečioji kaupiamojo balo dalis: 

pagal nurodytus kriterijus bus 

vertinamas sukurtas tekstas. Iš 

trijų gautų balų rašomas 

pažymys į dienyną 

  

 

Prancūzų kalbos nuotolinio mokymo planas III-IV gimnazijos  klasei 

 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Žmogaus aprašymas PowerPoint prezentacija 

Google Classroom platforma 

Užduotis raštu pagal nurodytus 

kriterijus vartojant praeitą temą 

(būdvardžiai) 

Sukurti žmogaus aprašymą 

pagal duotus kriterijus. 

Vertinama pažymiu. 

  

Savybiniai įvardžiai (les 

adjectifs possessifs) 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Pirmoji kaupiamojo balo dalis 

už atliktas užduotis (mokiniai 

pateiks atliktų užduočių 

nuotraukas) 

https://www.bonjourdefrance.co

m/exercices/les-adjectifs-

possessifs.html  

https://www.ortholud.com/exercices_au_present_de_l_imperatif.html
https://www.ortholud.com/exercices_au_present_de_l_imperatif.html
https://www.ortholud.com/exercices_au_present_de_l_imperatif.html
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-proche/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-proche/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/le-futur-proche/exercices
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/les-adjectifs-possessifs.html
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/les-adjectifs-possessifs.html
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/les-adjectifs-possessifs.html


ANGLŲ KALBOS nuotolinio mokymo planas I gimnazijos  klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

The Environment: reading 

comprehension exercises 1 and 

2 

PowerPoint pristatymas 

moksleiviams, interaktyvūs 

testai, nuotoliniai forumai, 

mokomieji video, video 

užduotys, rašto darbai 

(pastraipos kūrimas) MOODLE 

aplinkoje 

Interaktyvūs supratimo (teksto 

suvokimo) testai; 

Atlikti darbai vertinami pagal 

užduoties reikalavimus ir 

vertinimo kriterijus 

  

Pastraipos ir didesnės apimties, 

mišrių užduočių testai vertinami 

pažymiu. 

  

Taikomas formuojamasis 

vertinimas: komentaro forma 

Visa teorinė medžiaga, 

nuorodos (links), užduotys 

(testai), rašinių (pastraipų) 

kūrimo užduotys pateikiamos 

MOODLE aplinkoje 

(www.jjg.vma.lm.lt)  

The Environment: writing 

practice 1 

(An opinion essay) 

Rašto darbų (pastraipų) kūrimas 

rašymo įgūdžių tobulinimui; 

Vocabulary and speaking 

strategies and exercises 

Kalbėjimo strategijų analizė ir 

užduotis, kurią mokiniai įrašo ir 

įkelia į virtualią mokymosi 

aplinką. 

Grammar revision: Expressing 

the future (Future perfect and 

future continuous) 

Teorinės medžiagos suvokimo 

testai; 

Listening comprehension 

exercises: Charities 

Video užduotys (testai pagal 

pateiktą video medžiagą) 

klausymo įgūdžių tobulinimui; 

Consultations 1 and 2       

 

  

http://www.jjg.vma.lm.lt/


ANGLŲ KALBOS nuotolinio mokymo planas II gimnazijos  klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Jobs: reading 

comprehension 

exercises 1 and 2 

PowerPoint pristatymas moksleiviams, 

interaktyvūs testai, nuotoliniai forumai, 

mokomieji video, video užduotys, rašto 

darbai (pastraipos kūrimas) MOODLE 

aplinkoje. 

Interaktyvūs supratimo 

(teksto suvokimo) testai; 

Atlikti darbai vertinami 

pagal užduoties 

reikalavimus ir vertinimo 

kriterijus 

  

Pastraipos ir didesnės 

apimties, mišrių užduočių 

testai vertinami pažymiu. 

  

Taikomas formuojamasis 

vertinimas: komentaro 

forma 

Visa teorinė medžiaga, nuorodos (links), 

užduotys (testai), rašinių (pastraipų) 

kūrimo užduotys pateikiamos MOODLE 

aplinkoje  

(www.jjg.vma.lm.lt)  Jobs: writing 

practice 1 

(A covering letter) 

Rašto darbų (pastraipų) 

kūrimas rašymo įgūdžių 

tobulinimui; 

Speaking strategies 

and exercises 

Kalbėjimo strategijų analizė 

ir užduotis, kurią mokiniai 

įrašo ir įkelia į virtualią 

mokymosi aplinką. 

Grammar revision: 

Conditionals 

Teorinės medžiagos 

suvokimo testai; 

Listening 

comprehension 

exercises 

Video užduotys (testai pagal 

pateiktą video medžiagą) 

klausymo įgūdžių 

tobulinimui; 

Consultation       

 

  

http://www.jjg.vma.lm.lt/


ANGLŲ KALBOS nuotolinio mokymo planas III gimnazijos  klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Body: reading comprehension 

exercises 1 and 2 

PowerPoint pristatymas 

moksleiviams, interaktyvūs 

testai, nuotoliniai forumai, 

mokomieji video, video 

užduotys, rašto darbai 

(pastraipos kūrimas) MOODLE 

aplinkoje. 

Interaktyvūs supratimo (teksto 

suvokimo) testai; 

Atlikti darbai vertinami pagal 

užduoties reikalavimus ir 

vertinimo kriterijus 

  

Pastraipos ir didesnės apimties, 

mišrių užduočių testai vertinami 

pažymiu. 

Taikomas formuojamasis 

vertinimas: komentaro forma 

Visa teorinė medžiaga, 

nuorodos (links), užduotys 

(testai), rašinių (pastraipų) 

kūrimo užduotys pateikiamos 

MOODLE aplinkoje  

(www.jjg.vma.lm.lt)  

Body: writing practice  

(A letter to a newspaper) 

Rašto darbų kūrimas rašymo 

įgūdžių tobulinimui; 

Vocabulary and speaking 

strategies and exercises 

(Discussing a controversial 

topic; Phrases with body parts) 

Kalbėjimo strategijų analizė ir 

užduotis, kurią mokiniai įrašo ir 

įkelia į virtualią mokymosi 

aplinką. 

Grammar revision: Talking 

about habitual behavior; Future 

in the past 

Teorinės medžiagos suvokimo 

testai; 

Listening comprehension 

exercises: Videos from Youtube 

(theme: Body) 

(B2 level) 

Video užduotys (testai pagal 

pateiktą video medžiagą) 

klausymo įgūdžių tobulinimui; 

Consultations 1 and 2       

 

  

http://www.jjg.vma.lm.lt/


ANGLŲ KALBOS nuotolinio mokymo planas IV gimnazijos  klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Reading comprehension 

exercises 1 and 2 (pagal 

užsienio kalbos (anglų) 

valstybinio brandos egzamino 

užduotis) 

PowerPoint pristatymas 

moksleiviams, interaktyvūs 

testai, nuotoliniai forumai, 

mokomieji video, video 

užduotys, rašto darbai 

(pastraipos kūrimas) MOODLE 

aplinkoje. 

Interaktyvūs supratimo (teksto 

suvokimo) testai; 

Atlikti darbai vertinami pagal 

užduoties reikalavimus ir 

vertinimo kriterijus 

  

Pastraipos ir didesnės apimties, 

mišrių užduočių testai vertinami 

pažymiu. 

  

Taikomas formuojamasis 

vertinimas: komentaro forma 

Visa teorinė medžiaga, 

nuorodos (links), užduotys 

(testai), rašinių , laiškų kūrimo 

užduotys pateikiamos 

MOODLE aplinkoje 

(www.jjg.vma.lm.lt)  
Writing practice 1: Essay (pagal 

užsienio kalbos (anglų) 

valstybinio brandos egzamino 

užduotis) 

Rašto darbų  (essay) kūrimas 

rašymo įgūdžių tobulinimui; 

Writing practice 2: Letter (pagal 

užsienio kalbos (anglų) 

valstybinio brandos egzamino 

užduotis) 

Rašto darbų (semi-formal letter) 

kūrimas rašymo įgūdžių 

tobulinimui; 

Vocabulary and grammar 

revision: Use of English 

exercises 

Teorinės medžiagos suvokimo 

testai; 

Listening comprehension 

exercises (pagal užsienio kalbos 

(anglų) valstybinio brandos 

egzamino užduotis) 

Video užduotys (testai pagal 

pateiktą video medžiagą) 

klausymo įgūdžių tobulinimui; 

Consultations 1 and 2       

 

  

http://www.jjg.vma.lm.lt/


Fizika   nuotolinio mokymo planas   I gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Nuoseklaus laidininkų jungimo 

kartojimas  

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė. Jei mokiniai tuo metu 

nesugebės prisijungti prie 

platformos, visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta per 

Mano dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. 

Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Foto nuotraukų darymas 

buityje, surištų su nuosekliu 

jungimu. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt3 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Lygiagretaus laidininkų 

jungimo kartojimas 

  

Tęstinė pamoka, mokytoja 

atsako į mokinių klausimus per 

tuo metu prieinamas programas: 

Zoom, Facebooko dalyko klasės 

mesendžerį, Mano dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. 

Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Foto nuotraukų darymas 

buityje, surištų su lygiagrečiu 

jungimu 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt3 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

 

  

https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt3
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj
https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt3
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj


Fizika  nuotolinio mokymo planas  II gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Šviesos dispersija  Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė. Jei mokiniai tuo metu 

nesugebės prisijungti prie 

platformos, visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta per 

Mano dienyną. 

Naujos pamokos dėstymas per 

PPT pristatymą. Jei pavyks per 

Zoom programą, kitu atveju jie 

savarankiškai analizuoja jiems 

išsiųstą pamokos PPT 

pristatymą. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. 

Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Foto nuotraukų darymas 

buityje, surištų su dispersija. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt4 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Šviesos dispersija gamtoje 

  

Tęstinė pamoka, mokytoja 

atsako į mokinių klausimus per 

tuo metu prieinamas programas: 

Zoom, Facebooko dalyko klasės 

mesendžerį, Mano dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. 

Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Foto nuotraukų darymas 

buityje, surištų su dispersija. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt4 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

 

  

https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt4
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj
https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt4
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj


Fizika  nuotolinio mokymo planas  III gimnazijos klasei B lygiui 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Pagrindiniai MKT teiginiai Moodle, konsultacija online Mokomoji medžiaga, testas, 

refleksija 

Įsitraukimo stebėjimas per 

moodle įrankius 

https://jjg.vma.lm.lt/course/view

.php?id=84 

Molekules apibūdinantys 

dydžiai. 

Moodle, internetinė paieška, 

savarankiškas darbas 

Mokomoji medžiaga, testas, 

refleksija 

Įsitraukimo stebėjimas per 

moodle įrankius 

https://jjg.vma.lm.lt/course/view

.php?id=84 

Pagrindinė MKT lygtis Moodle, konsultacija online Mokomoji medžiaga, testas, 

refleksija 

Įsitraukimo stebėjimas per 

moodle įrankius 

https://jjg.vma.lm.lt/course/view

.php?id=84 

Uždavinių sprendimas Moodle, savarankiškas darbas, 

konsultacija online 

Mokomoji medžiaga, testas, 

refleksija 

Moodle, savarankiškas darbas, 

konsultacija online 

https://jjg.vma.lm.lt/course/view

.php?id=84 

Temperatūra ir šiluminė 

pusiausvyra 

Moodle, internetinė paieška, 

savarankiškas darbas 

Mokomoji medžiaga, testas, 

refleksija 

Įkelti užpildytą dokumentą https://jjg.vma.lm.lt/course/view

.php?id=84 

Idealiųjų dujų būsenos lygtis Moodle, konsultacija online Braižomieji ir skaičiavimo 

uždaviniai 

Įsitraukimo stebėjimas per 

moodle įrankius 

https://jjg.vma.lm.lt/course/view

.php?id=84 

Uždavinių sprendimas Moodle, savarankiškas darbas, 

konsultacija online 

Testas iš viso skyriaus Moodle, savarankiškas darbas, 

konsultacija online 

https://jjg.vma.lm.lt/course/view

.php?id=84 

 

  

https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84
https://jjg.vma.lm.lt/course/view.php?id=84


Fizika   nuotolinio mokymo planas   III  gimnazijos klasei Išplėstinis kursas 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Pirmas termodinamikos dėsnis  Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė. Jei mokiniai tuo metu 

nesugebės prisijungti prie 

platformos, visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta per 

Mano dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. 

Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt5 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Uždavinių sprendimas  Tęstinė pamoka, mokytoja 

atsako į mokinių klausimus per 

tuo metu prieinamas programas: 

Zoom, Facebooko dalyko klasės 

mesendžerį, Mano dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. 

Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Uždavinių sprendimas. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt5 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Antras termodinamikos dėsnis 

  

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė. Jei mokiniai tuo metu 

nesugebės prisijungti prie 

platformos, visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta per 

Mano dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. 

Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt5 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt5
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj
https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt5
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj
https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt5
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj


Uždavinių sprendimas  Tęstinė pamoka, mokytoja 

atsako į mokinių klausimus per 

tuo metu prieinamas programas: 

Zoom, Facebooko dalyko klasės 

mesendžerį, Mano dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. 

Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Uždavinių sprendimas. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt5 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

 

Fizika   nuotolinio mokymo planas IV gimnazijos klasei B kursas   
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Šviesos dispersija  Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė. Jei mokiniai tuo metu 

nesugebės prisijungti prie 

platformos, visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta per 

Mano dienyną. 

Naujos pamokos dėstymas per 

PPT pristatymą. Jei pavyks per 

Zoom programą, kitu atveju jie 

savarankiškai analizuoja jiems 

išsiųstą pamokos PPT 

pristatymą. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Foto nuotraukų darymas 

buityje, surištų su dispersija. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt45 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt5
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj
https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt45
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj


Šviesos dispersija gamtoje 

  

Tęstinė pamoka, mokytoja 

atsako į mokinių klausimus per 

tuo metu prieinamas programas: 

Zoom, Facebooko dalyko klasės 

mesendžerį, Mano dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste. Testų atlikimas per Eduką 

programą. 

Foto nuotraukų darymas 

buityje, surištų su dispersija. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, Eduka testo 

atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/ 

http://fizikavisiems.lt/ppt45 

http://ringys.info/moodle/ 

http://fizikavisiems.lt/jthj 

 

Chemija nuotolinio mokymo planas I MYP gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Pvz. 

Trikampių panašumo požymiai 

PowerPoint, vaizdo pamoka 

(Google classroom platforma) 

Uždavinių sprendimas, 

pavyzdžių ieškojimas buityje 

(nuotraukos) 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, užduočių sprendinių 

vertinimas pažymiu 

  

 Druskos. Cheminės bei 

fizikinės jų savybės 

Google classroom platforma, 

Powerpoint, aiškinamieji video 

Google classroom aplinkoje 

pateiktų užduočių atlikimas 

Atliktų užduočių vertinimas 

komentaru 

https://www.youtube.com/watc

h?v=WnAKhtnJjz0 

   Druskų gavimas Google classroom platforma, 

PowerPoint. 

Uždavinių sprendimas bei kitų 

užduočių atlikimas Google 

classroom platformoje 

Atliktų užduočių vertinimas 

komentaru 

  

  Laboratorinis darbas „Rūgščių 

bei bazių cheminių savybių 

tyrimas“ 

Google classroom platforma, 

PowerPoint, internetiniai 

šaltiniai 

Praktinis darbas su mėlynuoju 

kopūstu bei laboratorinio daro 

ataskaitos rengimas 

Laboratorinio darbo ataskaitos 

vertinimas pažymiu 

http://panharithp.ligeracademyb

log.org/2019/04/05/physical-

science-red-cabbage-indicator-

lab-report/  

  Kristalohidratai Google classroom platforma, 

PowerPoint, Zoom konsultacija 

Google classroom aplinkoje 

pateiktų užduočių atlikimas 

Atliktų užduočių vertinimas 

komentaru 

  

 

  

https://klase.eduka.lt/
http://fizikavisiems.lt/ppt4
http://ringys.info/moodle/
http://fizikavisiems.lt/jthj
https://www.youtube.com/watch?v=WnAKhtnJjz0
https://www.youtube.com/watch?v=WnAKhtnJjz0
http://panharithp.ligeracademyblog.org/2019/04/05/physical-science-red-cabbage-indicator-lab-report/
http://panharithp.ligeracademyblog.org/2019/04/05/physical-science-red-cabbage-indicator-lab-report/
http://panharithp.ligeracademyblog.org/2019/04/05/physical-science-red-cabbage-indicator-lab-report/
http://panharithp.ligeracademyblog.org/2019/04/05/physical-science-red-cabbage-indicator-lab-report/


Chemijos   nuotolinio mokymo planas  I gimnazijos  klasėms 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

 Oksidai: klasifikavimas, 

charakteristika 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint 

Animacija 

(Google classroom platforma) 

Savikontrolės užduotys 

Informacijos rinkimas ir 

pateikimas 

Komentarai 

Kaupiamasis balas už laiku 

pateiktą surinktą informaciją 

  

http://chemijajums.emokykla.lt/

klasifikacija.htm 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Ok

sidas 

 Oksidai: gavimas, cheminės 

savybės 

Vaizdo pamoka 

Paruošta mokomoji medžiaga 

Google classroom platformoje 

Savikontrolės užduotys Testas pažymiui https://www.youtube.com/watc

h?v=Vy5TBldSauw 

 

Chemija nuotolinio mokymo planas II gimnazijos klasėms 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

 Silicis, silikatai Vaizdo pamoka 

PowerPoint 

Paruošta mokomoji medžiaga 

Google classroom platformoje 

Informacijos paieška apie 

silikatų perdirbimą. 

Komentarai 

Užduočių atlikimas iš vadovėlio 

Kaupiamasis balas 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Sili

cis 

https://www.youtube.com/watc

h?v=APRMb2GPOXg 

Junginio formulės 

apskaičiavimas iš analizės 

duomenų 

Vaizdo pamoka 

Paruošta mokomoji medžiaga 

Google classroom platformoje 

Skaičiavimo uždaviniai. Testas: junginio formulės 

apskaičiavimas 

https://www.khanacademy.org/ 

 

  

http://chemijajums.emokykla.lt/klasifikacija.htm
http://chemijajums.emokykla.lt/klasifikacija.htm
https://lt.wikipedia.org/wiki/Oksidas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Oksidas
https://www.youtube.com/watch?v=Vy5TBldSauw
https://www.youtube.com/watch?v=Vy5TBldSauw
https://lt.wikipedia.org/wiki/Silicis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Silicis
https://www.youtube.com/watch?v=APRMb2GPOXg
https://www.youtube.com/watch?v=APRMb2GPOXg
https://www.khanacademy.org/


Chemija nuotolinio mokymo planas II dv gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Kontrolinis darbas „IV A 

grupės elementai“ 

Google classroom platforma Kontrolinio testo užduočių 

sprendimas 

Testo užduočių vertinimas 

pažymiu 

  

Įvadas į organinių junginių 

chemiją. 

Google classroom platforma, 

PowerPoint,  aiškinamieji video 

Google classroom aplinkoje 

pateiktų užduočių atlikimas 

Atliktų užduočių vertinimas 

komentaru 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HRz-jH4CAy8 

IUPAC organinių junginių 

nomenklatūra 

Google classroom platforma, 

PowerPoint, internetiniai 

šaltiniai 

Google classroom aplinkoje 

pateiktų užduočių atlikimas 

Atliktų užduočių vertinimas 

komentaru 

https://smp2014ch.ugdome.lt/M

O/Chemija/index.html?path=mo

01 

IUPAC organinių junginių 

nomenklatūros kartojimas 

Google classroom platforma, 

PowerPoint, Zoom konsultacija 

Google classroom aplinkoje 

pateiktų užduočių atlikimas 

Atliktų užduočių vertinimas 

komentaru 

  

 

Chemijos   nuotolinio mokymo planas  III gimnazijos klasei  B kursas 
 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Monohidroksiliai sotieji 

alkoholiai: izomerija, gavimas, 

fizikinės ir cheminės savybės 

Vaizdo pamoka 

Power Point 

Paruošta mokomoji medžiaga 

Google classroom platformoje 

Pranešimų paruošimas 

Skaičiavimo uždaviniai 

Savikontrolės užduotys 

Komentarai 

Priskirtos užduotys 

kaupiamajam balui 

https://www.google.com/search?q=

khan+academy&oq=khan&aqs=chr

ome.1.69i57j0j46l2j0l4.4953j0j8&

sourceid=chrome&ie=UTF-8  

Polihidroksiliai alkoholiai, 

fenoliai 

Vaizdo pamoka 

Power Point 

Paruošta mokomoji medžiaga 

Google classroom platformoje 

Pranešimų paruošimas 

Skaičiavimo uždaviniai 

Savikontrolės užduotys 

Testas: alkoholiai https://teens.drugabuse.gov/dru

g-facts/alcohol 

https://www.twitch.tv/etilenglik

olis 

https://www.youtube.com/watch?v=HRz-jH4CAy8
https://www.youtube.com/watch?v=HRz-jH4CAy8
https://smp2014ch.ugdome.lt/MO/Chemija/index.html?path=mo01
https://smp2014ch.ugdome.lt/MO/Chemija/index.html?path=mo01
https://smp2014ch.ugdome.lt/MO/Chemija/index.html?path=mo01
https://www.google.com/search?q=khan+academy&oq=khan&aqs=chrome.1.69i57j0j46l2j0l4.4953j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=khan+academy&oq=khan&aqs=chrome.1.69i57j0j46l2j0l4.4953j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=khan+academy&oq=khan&aqs=chrome.1.69i57j0j46l2j0l4.4953j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=khan+academy&oq=khan&aqs=chrome.1.69i57j0j46l2j0l4.4953j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://teens.drugabuse.gov/drug-facts/alcohol
https://teens.drugabuse.gov/drug-facts/alcohol
https://www.twitch.tv/etilenglikolis
https://www.twitch.tv/etilenglikolis


Chemijos   nuotolinio mokymo planas IV gimnazijos klasei A kursas 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Termochemijos pagrindai Vaizdo pamoka 

Paruošta mokomoji medžiaga 

Google classroom platformoje 

Testo užduotys 

Skaičiavimo uždaviniai 

Savikontrolės užduotys 

Testas: termochemijos 

pagrindai 

Komentarai 

https://www.youtube.com/watc

h?v=eJXL0IrbtqE 

Metalai: metališkasis ryšys, 

fizikinės savybės, gavimas, 

cheminės savybės, korozija 

Vaizdo pamoka 

Paruošta mokomoji medžiaga 

Google classroom platformoje 

  

Informacijos rinkimas ir 

pateikimas 

Nuotraukų darymas 

Savikontrolės užduotys. 

Kaupiamasis balas už pateiktas 

užduotis. 

Komentarai 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IhesRkTlwBk 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kor

ozija 

https://www.personalas.ktu.lt/~

edipa/Korozijaedstud%20%5B

Compatibility%20Mode%5D.p

df 

 

Matematikos nuotolinio mokymo planas I MYP gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Kūgis Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas, 

pavyzdžių ieškojimas aplinkoje 

(nuotraukos) 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IB6vOkuTCu0 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-9955-879-62-6V/978-9955-

879-62-6V.html#p=272 

https://www.youtube.com/watch?v=eJXL0IrbtqE
https://www.youtube.com/watch?v=eJXL0IrbtqE
https://www.youtube.com/watch?v=IhesRkTlwBk
https://www.youtube.com/watch?v=IhesRkTlwBk
https://lt.wikipedia.org/wiki/Korozija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Korozija
https://www.personalas.ktu.lt/~edipa/Korozijaedstud%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
https://www.personalas.ktu.lt/~edipa/Korozijaedstud%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
https://www.personalas.ktu.lt/~edipa/Korozijaedstud%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
https://www.personalas.ktu.lt/~edipa/Korozijaedstud%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IB6vOkuTCu0
https://www.youtube.com/watch?v=IB6vOkuTCu0
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-62-6V/978-9955-879-62-6V.html#p=272
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-62-6V/978-9955-879-62-6V.html#p=272
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-62-6V/978-9955-879-62-6V.html#p=272


Kūgio paviršiaus plotas Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-9955-879-62-6V/978-9955-

879-62-6V.html#p=272 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-9955-879-81-

7U/index.html#p=84 

Kūgio tūris Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Pagaminto kūgio nuotraukos, 

skaičiavimai 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-9955-879-62-6V/978-9955-

879-62-6V.html#p=272 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-9955-879-81-

7U/index.html#p=84 

  Konsultacija (Moodle, zoom)       

Kūgis (EN) Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru 

  

Kūgio paviršiaus plotas (EN) Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru 

https://www.youtube.com/watc

h?v=K2ghejiUDXg 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Wv1EHEYTZWQ 

Kūgio tūris (EN) Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru 

https://www.youtube.com/watc

h?v=UoLgHZAy6YE 

https://www.khanacademy.org/

math/cc-eighth-grade-math/cc-

8th-geometry/cc-8th-

volume/e/volume-of-cones 

 

  

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-62-6V/978-9955-879-62-6V.html#p=272
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-62-6V/978-9955-879-62-6V.html#p=272
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-62-6V/978-9955-879-62-6V.html#p=272
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-81-7U/index.html#p=84
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-81-7U/index.html#p=84
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-81-7U/index.html#p=84
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-62-6V/978-9955-879-62-6V.html#p=272
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-62-6V/978-9955-879-62-6V.html#p=272
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-62-6V/978-9955-879-62-6V.html#p=272
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-81-7U/index.html#p=84
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-81-7U/index.html#p=84
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-81-7U/index.html#p=84
https://www.youtube.com/watch?v=K2ghejiUDXg
https://www.youtube.com/watch?v=K2ghejiUDXg
https://www.youtube.com/watch?v=UoLgHZAy6YE
https://www.youtube.com/watch?v=UoLgHZAy6YE


Matematikos   nuotolinio mokymo planas I gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Kvadratinės lygtys. Kartojame Darbas su vadovėliu. Vadovėlio 

teorinės dalies apibendrinimas 

(2dalis,pusl.22) 

Savikontrolės užduotys iš eduka 

klasės užduočių banko 

Kaupiamasis balas už laiku 

atliktą užduotį 

Darbas eduka klasės aplinkoje 

Lygtys su proporcija. Mastelis Vaizdo pamoka 

  

Savikontrolės užduotys 

Vadovėlio 2dalis 94abce 

Užduoties atlikimas. 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius 

Matematika 

Kokie trikampiai vadinami 

panašiais 

Vaizdo pamoka Vaizdo pamokos užduotys Užduočių atlikimas Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius 

Matematika 

Trikampių panašumo požymis 

pagal du kampus 

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Savikontrolės užduotys 

Uždavinyno 418a;419a;423;427 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius 

Matematika 

Trikampių panašumo požymis 

pagal dvi kraštines ir kampą 

tarp jų 

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Savikontrolės užduotys 

Uždavinyno 442;444 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius 

Matematika 

Trikampių panašumo požymis 

pagal tris kraštines 

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Savikontrolės užduotys 

Uždavinyno 445;446 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius 

Matematika 

Apibendriname.Panašieji 

trikampiai tarp mūsų 

Vazdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Savikontrolės užduotis 

Vadovėlio  2 dalis,108bd 

Vaizdo pamokos užduotys 

Užduoties 

atlikimas.Savikontrolė pagal 

pateiktus atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius 

Matematika 

Darbas eduka klasės aplinkoje 

 



Matematikos nuotolinio mokymo planas 2 dv klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Kartojimas. Centrinis kampas. 

Išpjova 

Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Uždavinių sprendimo 

nuotraukos įkeliamos Moodle 

https://www.youtube.com/watc

h?v=lJAJTVxOM9Y 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gMZpuF4Y9Dk 

Kartojimas. Išpjovos lanko ilgis 

ir plotis 

Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Uždavinių sprendimo 

nuotraukos įkeliamos Moodle 

https://www.youtube.com/watc

h?v=eGgCgcuO6gE 

Kartojimas. Kirstinė. Nuopjova Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Uždavinių sprendimo 

nuotraukos įkeliamos Moodle 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hX6-MFm7gfI 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ma0qXCyxiQo 

Apskritimo liestinė Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Uždavinių sprendimo 

nuotraukos įkeliamos Moodle 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xaCsTrcsYbI 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-609-433-017-

9U/index.html#p=59 

  Konsultacija (Moodle, zoom)   Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru 

  

Apskritimo liestinė Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Uždavinių sprendimo 

nuotraukos įkeliamos Moodle 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IcgycGSq9Us 

Apskritimo tiesių ir kampų 

savybės 

Vaizdo pamoka (Moodle, 

zoom) 

Uždavinių sprendimas Uždavinių sprendimo 

nuotraukos įkeliamos Moodle 

https://www.tevukas.lt/matemat

ika/10/978-609-433-015-5 

Panašieji trikampiai Apklausa Testas eduka klasės aplinkoje Vertinimas pažymiu Darbas eduka klasės aplinkoje 

https://www.youtube.com/watch?v=lJAJTVxOM9Y
https://www.youtube.com/watch?v=lJAJTVxOM9Y
https://www.youtube.com/watch?v=hX6-MFm7gfI
https://www.youtube.com/watch?v=hX6-MFm7gfI
https://www.youtube.com/watch?v=xaCsTrcsYbI
https://www.youtube.com/watch?v=xaCsTrcsYbI


Matematikos  nuotolinio mokymo planas 2 klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Apskritimo tiesės ir kampai 

Centrinis kampas. Išpjova 

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

  

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio 2 dalis 80d;81;84 

Užduočių atlikimas. Savikontrolė pagal 

pateiktus atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas 

korepetitorius 

Matematika 

Išpjovos lanko ilgis ir plotas 

  

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

  

Vaizdo pamokos užduotys 

  

Užduočių atlikimas 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas 

korepetitorius 

Matematika 

Apskritimo, skritulio 

kirstinė ir nuopjova 

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

 Vadovėlio 2 dalis 86;87;117 

1);118 1);115 

Užduočių atlikimas. Savikontrolė pagal 

pateiktus atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas 

korepetitorius 

Matematika 

  

Apskritimo liestinė Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio 2 dalis 

88b;90b;89 

Užduočių atlikimas. Savikontrolė pagal 

pateiktus atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas 

korepetitorius 

Matematika 

Kartojimo užduotys Savarankiškas darbas Pateikta kartojimo 7 užduotis Užduočių atlikimas. Savikontrolė pagal 

pateiktus atsakymus 

PUPP 

Matematikos užduočių 

pavyzdžiai 

Leidykla TEV 2012 

www.tev.lt 

 



Matematikos  nuotolinio mokymo planas 3 klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Lygčių sistemos. Tekstiniai 

uždaviniai 

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Savikontrolės užduotys 

Vadovėlio 87b;88a;89b90b;89a 

Užduočių atlikimas. 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

www.matematika.lt 

visos pamokos-Matematika 

29 mokytojos Gedminienės 

pamoka 

Lygčių sistemos Savarankiškas darbas 

  

Savikontrolės užduotys iš eduka 

klasės užduočių banko 

Kaupiamasis balas už laiku 

atliktą užduotį 

Arbas eduka klasės aplinkoje 

Nelygybės ir jų sistemos Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais Vadovėlio pusl.197 

38bdfh;39bcf;40hjpsz;41efgh;4

2be;43dcf;44a 

Užduočių atlikimas. 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

www.matematika.lt 

visos pamokos-Matematika 

2 mokytojos Gedminienės 

pamoka 

Nelygybės su moduliu Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio pusl.198 

48abefik 

Užduočių atlikimas. 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

www.matematika.lt 

visos pamokos-Matematika 

16 mokytojos Gedminienės 

pamoka 

Nelygybės su moduliu Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys Užduočių atlikimas Darbas eduka klasės aplinkoje 

Nelygybės. 

Nelygybių taikymas 

  

Darbas su vadovėliu 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio pusl.202 53b;56 

Užduočių atlikimas. 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Darbas eduka klasės aplinkoje 

http://www.matematika.lt/
http://www.matematika.lt/
http://www.matematika.lt/


Žodinių uždavinių sprendimas   

Darbas su vadovėliu 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio 59abcd;60ab;61;62 

Užduočių atlikimas. 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Darbas eduka klasės aplinkoje 

Nelygybės ir jų sistemos Apklausa Testas iš eduka klasės užduočių 

banko 

Darbo įvertinimas pažymiu Darbas eduka klasės aplinkoje 

 

Matematikos nuotolinio mokymo planas 4 klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Erdvės vektoriai. Kartojame Vaizdo pamoka 

  

Vaizdo pamokos užduotys 

  

Užduočių atlikimas www.matematika.lt 

visos pamokos-Matematika 

9- mokytojos Gedminienės 

pamoka 

Erdvės vektoriai Savarankiškas darbas Savikontrolės užduotys iš eduka 

klasės užduočių banko 

Kaupiamasis balas už išspręstas 

užduotis 

Darbas eduka klasės aplinkoj 

Tiesės erdvėje. Tiesės ir 

plokštumos tarpusavio padėtis 

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio pusl.21 1ac;5a 

Užduočių atlikimas 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius-

Matematika 

Kampas tarp pasvirosios ir 

plokštumos 

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio pusl.23 7bc;10abcdf 

Užduočių atlikimas 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius-

Matematika 

http://www.matematika.lt/


Plokštumų tarpusavio padėtis. 

Kampas tarp susikertančių 

plokštumų 

Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio pusl.24 15ab 

Užduočių atlikimas 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius-

Matematika 

Trijų statmenų teorema Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys Užduočių atlikimas Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius-

Matematika 

Erdvės tiesės ir plokštumos. 

Apibendriname 

Vaizdo pamoka 

  

Vaizdo pamokos užduotys Užduočių atlikimas www.matematika.lt 

visos pamokos-Matematika 39 -

mokytojos Gedminienės 

pamoka 

Erdvės tiesės ir plokštumos. 

Pasitikriname 

Savarankiškas darbas Savikontrolės užduotys iš eduka 

klasės užduočių banko 

Kaupiamasis balas už išspręstas 

užduotis 

Darbas eduka klasės aplinkoj 

Briaunainiai. Prizmės Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio pusl.59 45a;46a; 

Užduočių atlikimas 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius-

Matematika 

Prizmės paviršiaus plotas, tūris Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio pusl.59 49abdef 

Užduočių atlikimas 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

  

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius-

Matematika 

Prizmės pjūvis Vaizdo pamoka 

Darbas su vadovėliu 

Vaizdo pamokos užduotys 

Uždaviniai su pateiktais 

atsakymais 

Vadovėlio pusl. 59 47abe;48a 

Užduočių atlikimas 

Savikontrolė pagal pateiktus 

atsakymus 

Vaizdo pamokos lt. 

Nemokamas korepetitorius-

Matematika 

Prizmės Kontrolinis darbas Testas iš eduka klasės užduočių 

banko 

Darbo įvertinimas pažymiu Darbas eduka klasės aplinkoj 

http://www.matematika.lt/


IT    nuotolinio mokymo planas 1 klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Skaičiuoklė. 

Formulių ir funkcijų (sum, 

average, min, max)  naudojimas 

1 Užduoties analizė. 

2.Užduoties atlikimo 

instrukcijos dokumentiniame 

faile. 

(Google classroom platforma) 

Praktinė užduotis 

individualiam  darbui 

  

Įkelti į aplinką atliktą  užduotį. 

Nespėjus atlikti pamokos metu 

įkelti iki tos dienos  19 val. (kai 

buvo pamoka), nespėjus iki 

savaitės pabaigos. 

Vertinimas kaupiamuoju 

pažymiu (5 tšk.), komentaru. 

Vadovėlio nuoroda: 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-9955-879-79-4V/978-9955-

879-79-4V.html#p=189 

psl.29-33 

 Skaičiuoklė. 

Diagramų sudarymas 

1 Užduoties analizė. 

2.Užduoties atlikimo 

instrukcijos dokumentiniame 

faile. 

 (Google classroom platforma) 

Praktinė užduotis 

individualiam  darbui 

  

Įkelti į aplinką atliktą  užduotį  

iki tos dienos  19 val. (kai buvo 

pamoka). 

Vertinimas kaupiamuoju 

pažymiu (5 tšk.), komentaru. 

Bendras pažymys už dvi 

pamokas rašomas į dienyną. 

Vadovėlio nuoroda: 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-9955-879-79-4V/978-9955-

879-79-4V.html#p=195 

psl. 35-42 

 

IT leidyba  nuotolinio mokymo planas  2 klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Tekstinės informacijos 

išsaugojimas grafiniu formatu 

Darbo instrukcija 

Power point programa 

 (Google classroom platforma) 

Savarankiškas darbas 

Praktinė užduotis, pagal duotus 

reikalavimus ir vertinimo 

instrukciją. 

Darbą atsiųsti tinkamu formatu 

iki einamos savaitės pabaigos. 

Darbai vertinami pažymiu, 

komentaru. 

Programa instaliavimui: 

http://www.gimp.org 

praktiniai pavyzdžiai: 

https://mokymai.pavb.lt/gimp-

kursas/ 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=189
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=189
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=189
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
http://www.gimp.org/
https://mokymai.pavb.lt/gimp-kursas/
https://mokymai.pavb.lt/gimp-kursas/


Grafinių objektų savybių 

keitimas, klonavimas, 

šalinimas. 

Darbo instrukcija 

Power point programa 

Video įrašas: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-

OCoojunoJQ&list=PLqSk61bfc

-

2s2oiOxMRLFXgcAYAT7YuF

P&index=3 

 (Google classroom platforma) 

Savarankiškas darbas 

Praktinė užduotis, pagal duotus 

reikalavimus ir vertinimo 

instrukciją. 

Darbą atsiųsti iki einamos 

savaitės pabaigos. 

Darbai vertinami pažymiu, 

komentaru. 

Bendras pažymys už dvi 

pamokas rašomas į dienyną. 

Praktiniai pavyzdžiai: 

https://mokymai.pavb.lt/gimp-

kursas/ 

Darbas su sluoksniais: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=sM_QQrQht_Q 

 

IT nuotolinio mokymo planas  3 klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Standartiniai teksto stiliai, jų 

modifikavimas ir naujų stilių 

kūrimas 

Užduotys pratybose. 

Demonstravimas.Video įrašas: 

http://www.medziaga.puslapiai.

lt/word_filmai/stilius.mp4 

(Google classroom platforma) 

Tekstinis dokumentas 

instrukcija apie stiliaus 

sukūrimą, redagavimą, 

pritaikymą. Praktinė užduotis 

pagal pavyzdį: 

Saityno_paslaugos.docx 

Praktines užduotis atlikti ir 

įkelti į nurodytą aplinką 

pamokos metu, nespėjus – iki 

einamos savaitės pabaigos 

Vertinama kaupiamuoju 

pažymiu ir komentaru. 

Teorija ir nurodymai: 

https://support.office.com/lt-

lt/article/nauj%C5%B3-

stili%C5%B3-tinkinimas-arba-

k%C5%Abrimas-d38d6e47-

f6fc-48eb-a607-1eb120dec563 

 Stilių taikymas didelio 

dokumento maketavime. 

Turinio sudarymas 

Atvejo analizė. 

Individualios pratybos. 

Demontravimas.Video įrašas: 

http://www.medziaga.puslapiai.

lt/word_filmai/turinys.mp4 

(Google classroom platforma) 

  

Stiliaus taikymo atpažinimas 

įvairiuose dokumentuose 

Praktinė užduotis: sudaryti 

turinį duotame tekstiniame 

dokumente: 

Istorijos_mokslas.docx 

Praktines užduotis atlikti ir 

įkelti į nurodytą aplinką 

pamokos metu, nespėjus – iki 

einamos savaitės pabaigos. 

Vertinama komentaru ir 

kaupiamuoju pažymiu. 

Bendras pažymys už dvi 

pamokas rašomas į dienyną. 

Teorija ir nurodymai: 

http://iba.countline.lt/wp-

content/uploads/2017/10/Micros

oft-Office-Word-

pamok%C4%97l%C4%97-Nr-

15.pdf 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-OCoojunoJQ&list=PLqSk61bfc-2s2oiOxMRLFXgcAYAT7YuFP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-OCoojunoJQ&list=PLqSk61bfc-2s2oiOxMRLFXgcAYAT7YuFP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-OCoojunoJQ&list=PLqSk61bfc-2s2oiOxMRLFXgcAYAT7YuFP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-OCoojunoJQ&list=PLqSk61bfc-2s2oiOxMRLFXgcAYAT7YuFP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-OCoojunoJQ&list=PLqSk61bfc-2s2oiOxMRLFXgcAYAT7YuFP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-OCoojunoJQ&list=PLqSk61bfc-2s2oiOxMRLFXgcAYAT7YuFP&index=3
https://mokymai.pavb.lt/gimp-kursas/
https://mokymai.pavb.lt/gimp-kursas/
https://www.youtube.com/watch?v=sM_QQrQht_Q
https://www.youtube.com/watch?v=sM_QQrQht_Q
http://www.medziaga.puslapiai.lt/word_filmai/stilius.mp4
http://www.medziaga.puslapiai.lt/word_filmai/stilius.mp4
https://support.office.com/lt-lt/article/nauj%C5%B3-stili%C5%B3-tinkinimas-arba-k%C5%ABrimas-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563
https://support.office.com/lt-lt/article/nauj%C5%B3-stili%C5%B3-tinkinimas-arba-k%C5%ABrimas-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563
https://support.office.com/lt-lt/article/nauj%C5%B3-stili%C5%B3-tinkinimas-arba-k%C5%ABrimas-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563
https://support.office.com/lt-lt/article/nauj%C5%B3-stili%C5%B3-tinkinimas-arba-k%C5%ABrimas-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563
https://support.office.com/lt-lt/article/nauj%C5%B3-stili%C5%B3-tinkinimas-arba-k%C5%ABrimas-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563
http://www.medziaga.puslapiai.lt/word_filmai/turinys.mp4
http://www.medziaga.puslapiai.lt/word_filmai/turinys.mp4
http://iba.countline.lt/wp-content/uploads/2017/10/Microsoft-Office-Word-pamok%C4%97l%C4%97-Nr-15.pdf
http://iba.countline.lt/wp-content/uploads/2017/10/Microsoft-Office-Word-pamok%C4%97l%C4%97-Nr-15.pdf
http://iba.countline.lt/wp-content/uploads/2017/10/Microsoft-Office-Word-pamok%C4%97l%C4%97-Nr-15.pdf
http://iba.countline.lt/wp-content/uploads/2017/10/Microsoft-Office-Word-pamok%C4%97l%C4%97-Nr-15.pdf
http://iba.countline.lt/wp-content/uploads/2017/10/Microsoft-Office-Word-pamok%C4%97l%C4%97-Nr-15.pdf
http://iba.countline.lt/wp-content/uploads/2017/10/Microsoft-Office-Word-pamok%C4%97l%C4%97-Nr-15.pdf


IT nuotolinio mokymo planas  4 klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Word kartojimas Užduoties atlikimo instrukcijos 

dokumentiniame faile. 

(Google classroom platforma) 

Savarankiškas darbas. 

Praktinė užduotis individualiam 

darbui 

1_Tekstas.docx 

Praktines užduotis atlikti 

pamokos metu, nespėjus – iki 

einamos savaitės pabaigos ir 

įkelti į nurodytą aplinką. 

Vertinama kaupiamuoju 

pažymiu ir komentaru. 

Teorija ir nurodymai: 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-9955-879-79-4V/978-9955-

879-79-4V.html#p=79 

  

Excel kartojimas Užduoties atlikimo instrukcijos 

dokumentiniame faile. (Google 

classroom platforma) 

  

Savarankiškas darbas. 

Praktinė užduotis individualiam 

darbui 

Gyventojai.xlsx 

Praktines užduotis atlikti 

pamokos metu, nespėjus – iki 

einamos savaitės pabaigos ir 

įkelti į nurodytą aplinką. 

Vertinama kaupiamuoju 

pažymiu ir komentaru. 

Bendras pažymys už dvi 

pamokas rašomas į dienyną. 

Teorija ir nurodymai: 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978

-9955-879-79-4V/978-9955-

879-79-4V.html#p=187 

  

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas 9 kl 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodai, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Mineralinės medžiagos ir 

vitaminai 

Edukaklasė platforma Duomenų banko Edukaklasė platformoj Epamokos.lt 

Fermentai Edukaklasė platforma Duomenų banko Edukaklasė platformoj   

Virškinimas burnoje ir skrandyje Edukaklasė platforma Mano saugykla, duomenų banko Edukaklasė platformoj   

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=79
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=79
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=79
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=187
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=187
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=187


Virškinimas žarnyne Edukaklasė platforma Mano saugykla, duomenų 

banko 

Edukaklasė platformoj   

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas 10 kl 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodai, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Ekosistema Edukaklasė platforma Duomenų banko Edukaklasė platformoj 
 

Bendrijos ir jų kaita Edukaklasė platforma Duomenų banko Edukaklasė platformoj 
 

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas 11 kl A lygis 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodai, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Širdis. Edukaklasė platforma Duomenų banko,mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

 Širdies darbo ciklas Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

 Kraujo tekėjimas 

kraujagyslėmis 

Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

Kraujo apytakos ratai Edukaklasė platforma, 

  

Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

 Vidinė organizmo terpė. Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano Edukaklasė platformoj   



Limfinė sistema saugyklos 

Kontrolinės užduotys Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas 11 kl B lygis 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodai, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Širdis. Širdies darbo ciklas Edukaklasė platforma Duomenų banko,mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/bi

ologija/ 

 Kraujo tekėjimas 

kraujagyslėmis 

Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj 
 

 Kraujo apytakos ratai Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj 
 

 Vidinė organizmo terpė. 

Limfinė sistema 

Edukaklasė platforma, 

  

Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas 12 kl B lygis 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodai, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Dauginimasis – gyvybės 

tęstinumo pagrindas. 

Nelytinis  ir lytinis 

dauginimasis 

Edukaklasė platforma Duomenų banko,mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/


Vegetatyvinis Augalų 

dauginimasis 

Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

Gyvūnų apvaisinimas Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

 Netiesioginis ir tiesioginis 

pogemalinis vystymasis 

Edukaklasė platforma, 

  

Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas 12 kl A lygis 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodai, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Dauginimasis – gyvybės 

tęstinumo pagrindas. Nelytinis 

ir lytinis dauginimasis 

Edukaklasė platforma Duomenų banko,mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

Vegetatyvinis Augalų 

dauginimasis 

Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

 Augalų lytinis dauginimasis Edukaklasė platforma Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

Sėklų sandara ir plitimas. Sėklų 

dygimas. 

Edukaklasė platforma, 

  

Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

Gyvūnų apvaisinimas Edukaklasė platforma, 

  

Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

Netiesioginis ir tiesioginis 

pogemalinis vystymasis 

Edukaklasė platforma, 

  

Duomenų banko, mano 

saugyklos 

Edukaklasė platformoj   

 



ISTORIJA         nuotolinio mokymo planas I klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Pramonės revoliucijos 

kartojimas 

PowerPoint  (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijai.lt/pramones-

perversmo-pokyciai-europoje/ 

https://istorijai.lt/pramones-

perversmas-anglijoje-2/ 

https://istorijai.lt/pokyciai-

visuomeneje-xviii-pab/ 

https://istorijai.lt/politines-

sroves-ir-socialines-xix-a-

teorijos/ 

https://istorijai.lt/darbininku-

judejimas/ 

http://smp2014is.ugdome.lt/inde

x.php/site/topic/topic_id/124 

Pramonės revoliucijos 

atsiskaitymas 

Google classroom platforma Testas ir karikatūros Pažymys už darbą   

JAV pilietinis karas PowerPoint  (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijai.lt/jav-pilietinio-

karo-isvakarese/ 

https://istorijai.lt/jav-pilietinis-

karas-1861-1865/ 

https://istorijai.lt/jav-uzsienio-

politika/ 

JAV pilietinio karo aptarimas Google classroom platforma Testas ir karikatūros Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

  

 

https://istorijai.lt/pramones-perversmo-pokyciai-europoje/
https://istorijai.lt/pramones-perversmo-pokyciai-europoje/
https://istorijai.lt/pramones-perversmas-anglijoje-2/
https://istorijai.lt/pramones-perversmas-anglijoje-2/
https://istorijai.lt/pokyciai-visuomeneje-xviii-pab/
https://istorijai.lt/pokyciai-visuomeneje-xviii-pab/
https://istorijai.lt/politines-sroves-ir-socialines-xix-a-teorijos/
https://istorijai.lt/politines-sroves-ir-socialines-xix-a-teorijos/
https://istorijai.lt/politines-sroves-ir-socialines-xix-a-teorijos/
https://istorijai.lt/darbininku-judejimas/
https://istorijai.lt/darbininku-judejimas/
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/topic/topic_id/124
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/topic/topic_id/124
https://istorijai.lt/jav-pilietinio-karo-isvakarese/
https://istorijai.lt/jav-pilietinio-karo-isvakarese/
https://istorijai.lt/jav-pilietinis-karas-1861-1865/
https://istorijai.lt/jav-pilietinis-karas-1861-1865/
https://istorijai.lt/jav-uzsienio-politika/
https://istorijai.lt/jav-uzsienio-politika/


ISTORIJA         nuotolinio mokymo planas II klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Antrasis pasaulinis karas PowerPoint  (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijai.lt/naujausiuju-

laiku-istorija-vadovelis/  

Antrasis pasaulinis karas PowerPoint (Google classroom 

platforma) 

Žemėlapiai ir karikatūros Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijatau.lt/rubrikos/ze

melapiai/425-antrasis-pasaulinis 

http://smp2014is.ugdome.lt/inde

x.php/site/mo/mo_id/10 

http://smp2014is.ugdome.lt/inde

x.php/site/topic/topic_id/90 

Antrasis pasaulinis karas Google classroom platforma Testas, karikatūros, žemėlapiai Pažymys už darbą   

Lietuvos užsienio politika 4-

ame dešimtmetyje 

PowerPoint  (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

http://smp2014is.ugdome.lt/inde

x.php/site/mo/mo_id/10 

https://istorijai.lt/naujausiuju-

laiku-istorija-vadovelis/ 

 

  

https://istorijai.lt/naujausiuju-laiku-istorija-vadovelis/
https://istorijai.lt/naujausiuju-laiku-istorija-vadovelis/
https://istorijatau.lt/rubrikos/zemelapiai/425-antrasis-pasaulinis
https://istorijatau.lt/rubrikos/zemelapiai/425-antrasis-pasaulinis
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/10
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/10
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/topic/topic_id/90
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/topic/topic_id/90
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/10
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/10
https://istorijai.lt/naujausiuju-laiku-istorija-vadovelis/
https://istorijai.lt/naujausiuju-laiku-istorija-vadovelis/


ISTORIJA A        nuotolinio mokymo planas 11 klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Apšvietos epochos ir Didžiosios 

Prancūzijos revoliucijos 

kartojimas 

PowerPoint  (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

  

https://istorijai.lt/konspektai/svi

etimo-epocha-apsvietos-

konspektas/ 

https://istorijai.lt/konspektai/did

ziosios-prancuzijos-

revoliucijos-konspektas/ 

Napoleono Bonaparto epochos 

aptarimas 

PowerPoint (Google classroom 

platforma) 

Žemėlapiai ir karikatūros Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijai.lt/konsulatas-

imperija-prancuzijoje/ 

https://istorijai.lt/napoleono-

karai/ 

https://istorijai.lt/napoleono-

imperijos-zlugimas/ 

Vienos kongresas ir teritoriniai 

pokyčiai 

PowerPoint  (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijai.lt/vienos-

kongresas-2/  

DPR ir Napoleono epochos 

atsiskaitymas 

Google classroom platforma Testas, karikatūros, žemėlapiai Pažymys už darbą   

https://istorijai.lt/konspektai/svietimo-epocha-apsvietos-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/svietimo-epocha-apsvietos-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/svietimo-epocha-apsvietos-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/didziosios-prancuzijos-revoliucijos-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/didziosios-prancuzijos-revoliucijos-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/didziosios-prancuzijos-revoliucijos-konspektas/
https://istorijai.lt/konsulatas-imperija-prancuzijoje/
https://istorijai.lt/konsulatas-imperija-prancuzijoje/
https://istorijai.lt/napoleono-karai/
https://istorijai.lt/napoleono-karai/
https://istorijai.lt/napoleono-imperijos-zlugimas/
https://istorijai.lt/napoleono-imperijos-zlugimas/
https://istorijai.lt/vienos-kongresas-2/
https://istorijai.lt/vienos-kongresas-2/


ATR valdymas XVI – XVII 

a.  Henrikas Valua, Steponas 

Batoras 

PowerPoint (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/

?id=1151 

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/

?id=1152 

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/

?id=1153 

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/

?id=1154 

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/

?id=1155 

ATR valdymas XVI – XVII 

a.  Vazų dinastija 

PowerPoint (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

http://smp2014is.ugdome.lt/inde

x.php/site/mo/mo_id/35 

https://istorijatau.lt/index.php?o

ption=com_content&view=artic

le&id=431&Itemid=478 

 

ISTORIJA         12kl. A  nuotolinio mokymo planas 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Antrojo pasaulinio karo 

kartojimas 

PowerPoint  (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijai.lt/naujausiuju-

laiku-istorija-vadovelis/  

Antrojo pasaulinio karo 

kartojimas 

PowerPoint (Google classroom 

platforma) 

Žemėlapiai ir karikatūros Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijai.lt/naujausiuju-

laiku-istorija-vadovelis/  

Antrojo pasaulinio karo 

kartojimas 

Google classroom platforma Testas, karikatūros, kartojimas  Pažymys už darbą https://istorijai.lt/vienos-

kongresas-2/  

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1151
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1151
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1152
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1152
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1153
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1153
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1154
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1154
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1155
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/?id=1155
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/35
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/35
https://istorijatau.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=478
https://istorijatau.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=478
https://istorijatau.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=478
https://istorijai.lt/naujausiuju-laiku-istorija-vadovelis/
https://istorijai.lt/naujausiuju-laiku-istorija-vadovelis/
https://istorijai.lt/naujausiuju-laiku-istorija-vadovelis/
https://istorijai.lt/naujausiuju-laiku-istorija-vadovelis/
https://istorijai.lt/vienos-kongresas-2/
https://istorijai.lt/vienos-kongresas-2/


Lietuvos užsienio politika 4-

ame dešimtmetyje 

PowerPoint  (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

http://smp2014is.ugdome.lt/inde

x.php/site/mo/mo_id/68 

https://www.youtube.com/watc

h?v=d183KmgQ4F8 

Pirmoji Lietuvos sovietinė 

okupacija 

PowerPoint (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijai.lt/sovietu-

sajunga-okupuoja-lietuva/ 

https://istorijai.lt/lietuvos-

sovietizacija 

https://www.youtube.com/watc

h?v=u-Q-DFprGBQ&t=328s 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6nFM7jUTXPA 

Lietuva nacių okupacijos metais PowerPoint (Google classroom 

platforma) 

Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://istorijai.lt/lietuva-

vokieciu-okupacijos-metais/ 

https://istorijai.lt/lietuvos-zydu-

bendruomenes-sunaikinimas/ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AhZgBcHX9rI 

http://smp2014is.ugdome.lt/inde

x.php/site/mo/mo_id/69 

 

  

http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/68
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/68
https://www.youtube.com/watch?v=d183KmgQ4F8
https://www.youtube.com/watch?v=d183KmgQ4F8
https://istorijai.lt/sovietu-sajunga-okupuoja-lietuva/
https://istorijai.lt/sovietu-sajunga-okupuoja-lietuva/
https://istorijai.lt/lietuvos-sovietizacija
https://istorijai.lt/lietuvos-sovietizacija
https://www.youtube.com/watch?v=u-Q-DFprGBQ&t=328s
https://www.youtube.com/watch?v=u-Q-DFprGBQ&t=328s
https://www.youtube.com/watch?v=6nFM7jUTXPA
https://www.youtube.com/watch?v=6nFM7jUTXPA
https://istorijai.lt/lietuva-vokieciu-okupacijos-metais/
https://istorijai.lt/lietuva-vokieciu-okupacijos-metais/
https://istorijai.lt/lietuvos-zydu-bendruomenes-sunaikinimas/
https://istorijai.lt/lietuvos-zydu-bendruomenes-sunaikinimas/
https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI
https://www.youtube.com/watch?v=AhZgBcHX9rI
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/69
http://smp2014is.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/69


Pilietiškumo pagrindai     nuotolinio mokymo planas I klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Europos sąjunga Google classroom platforma Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://europa.eu/european-

union/about-eu/history_lt 

https://ec.europa.eu/info/strateg

y/priorities-2019-

2024/european-green-deal_lt 

https://ec.europa.eu/info/strateg

y/priorities-2019-2024/europe-

fit-digital-age_lt 

https://ec.europa.eu/lithuania/ne

ws/europos_egzamino_literatur

os_sarasas_lt 

Europos sąjunga Google classroom platforma Bandomasis Europos egzaminas   https://europa.eu/european-

union/about-eu/history_lt 

https://ec.europa.eu/info/strateg

y/priorities-2019-

2024/european-green-deal_lt 

https://ec.europa.eu/info/strateg

y/priorities-2019-2024/europe-

fit-digital-age_lt 

https://ec.europa.eu/lithuania/ne

ws/europos_egzamino_literatur

os_sarasas_lt 

 

  

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt


Pilietiškumo pagrindai     nuotolinio mokymo planas II klasei 
 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Europos sąjunga Google classroom platforma Užduočių lapas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis vertinimas 

https://europa.eu/european-

union/about-eu/history_lt 

https://ec.europa.eu/info/strateg

y/priorities-2019-

2024/european-green-deal_lt 

https://ec.europa.eu/info/strateg

y/priorities-2019-2024/europe-

fit-digital-age_lt 

https://ec.europa.eu/lithuania/ne

ws/europos_egzamino_literatur

os_sarasas_lt 

Europos sąjunga Google classroom platforma Bandomasis Europos egzaminas   https://europa.eu/european-

union/about-eu/history_lt 

https://ec.europa.eu/info/strateg

y/priorities-2019-

2024/european-green-deal_lt 

https://ec.europa.eu/info/strateg

y/priorities-2019-2024/europe-

fit-digital-age_lt 

https://ec.europa.eu/lithuania/ne

ws/europos_egzamino_literatur

os_sarasas_lt 

 

  

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/news/europos_egzamino_literaturos_sarasas_lt


Geografijos nuotolinio mokymo planas 1 klasėms 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Vandens naudojimas ir tarša. PowerPoint, 

Google classroom 

platforma 

Remiantis pamokos medžiaga ir 

mokytojos atsiųstomis 

pateiktimis atlikti užduotis. 

Užduotys turi būti atliktos iki 

tos dienos, kada vyko pamoka, 

20 val. 

Užduočių atlikimas vertinamas 

komentaru. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_OjBWWYojHM 

  

  

https://www.youtube.com/watc

h?v=Oea3qGvZZJk 

  

http://nuotekuvalymoirenginiaik

ainos.lt/nuoteku-valymo-budai/ 

Savarankiškas darbas. PowerPoint, vaizdo pamoka 

(Google classroom 

platforma) 

Praeitos pamokos užduočių 

aptarimas. 

Testas iš viso 4 skyriaus. 

Testą atsiskaito visi mokiniai 

pamokos metu. 

Vertinama pažymiu. 

https://smp2014ge.ugdome.lt/in

dex.php/site/topic/topic_id/74  

 

Geografijos nuotolinio mokymo planas I, II, III kl. (A lygis), III kl. (B lygis) klasėms 
 

  III kl. (B lygis)   

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Klimatogramų braižymas EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. 

Praktikos darbas "Pagal 

pateiktus duomenis nubraižyti 

klimatogramą" 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, užduočių sprendinių 

vertinimas įvertinimu 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/5 

(klimatogramos) 

https://www.youtube.com/watch?v=_OjBWWYojHM
https://www.youtube.com/watch?v=_OjBWWYojHM
https://www.youtube.com/watch?v=Oea3qGvZZJk
https://www.youtube.com/watch?v=Oea3qGvZZJk
http://nuotekuvalymoirenginiaikainos.lt/nuoteku-valymo-budai/
http://nuotekuvalymoirenginiaikainos.lt/nuoteku-valymo-budai/
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/topic/topic_id/74
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/topic/topic_id/74
https://klase.eduka.lt/
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/5
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/5


Klimato juostos ir tipai EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. 

Užduotys EDUKA klasėje. 

Teksto perskaitymas EDUKA 

klasėje. 

Užduočių peržiūra EDUKA 

klasėje. Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 

priminimas Mano dienynas 

sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/  

  III kl. (A lygis)   

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Klimatogramų braižymas EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. 

Praktikos darbas "Pagal 

pateiktus duomenis nubraižyti 

klimatogramą". 

Klimato palyginimo pastraipos 

parašymas. 

Atsiųstų nuotraukų vertinimas 

komentaru, užduočių sprendinių 

vertinimas įvertinimu 

https://klase.eduka.lt/ 

 

https://smp2014ge.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/5 

 (kilmatogramos) 

Klimato juostos ir tipai EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. 

Užduotys EDUKA klasėje. 

Teksto perskaitymas EDUKA 

klasėje. 

Klimato tipų palyginimo 

pastraipos parašymas. 

Užduočių peržiūra EDUKA 

klasėje. Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 

priminimas Mano dienynas 

sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/  

  I kl.   

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Atsiskaitymas "Migracijos 

rūšys" 

Messenger. Mano dienynas. Praktikos darbas "Pagal 

pateiktus duomenis nustatyti 

migracijos rūšis ir tipus" 

Atsiųstų darbų-tekstų 

vertinimas komentaru, užduočių 

sprendinių vertinimas 

įvertinimu 

https://manodienynas.lt/  

https://klase.eduka.lt/
https://klase.eduka.lt/
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/5
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/5
https://klase.eduka.lt/
https://manodienynas.lt/


Pasaulio gyventojų skaičius ir 

pasiskirstymas. Demografinė 

gyventojų raida ir sudėtis. 

EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. 

Užduotys EDUKA klasėje. 

Teksto perskaitymas EDUKA 

klasėje. 

  

Užduočių peržiūra EDUKA 

klasėje. Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 

priminimas Mano dienynas 

sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

 

https://smp2014ge.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/32 

  I  kl.   

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

Pasaulio gyventojų skaičius ir 

pasiskirstymas. Demografinė 

gyventojų raida ir sudėtis. 

EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. 

Užduotys EDUKA klasėje. 

Teksto perskaitymas EDUKA 

klasėje. 

  

Užduočių peržiūra EDUKA 

klasėje. Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 

priminimas Mano dienynas 

sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

 

https://smp2014ge.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/32 

The Demographic Transition 

Model 

EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. Google Disc saitai. 

Tekstas pagal Google Disc 

saitus. Užduotys tekste. 

Užduotys 

smp2014ge.ugdome.lt. 

Užduočių peržiūra atsiunčiant į 

Mano dienyną. Atlikimo 

terminų laikymosi stebėjimas ir 

priminimas Mano dienynas 

sistemoje. 

https://smp2014ge.ugdome.lt 

 

https://www.manodienynas.lt 

  II  kl.   

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

What is globalization? EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. Google Disc saitai. 

Tekstas EDUKA klasėje. 

Tekstas pagal Google Disc 

saitus. Užduotys tekste. 

Užduočių peržiūra atsiunčiant į 

Mano dienyną. Atlikimo 

terminų laikymosi stebėjimas ir 

priminimas Mano dienynas 

sistemoje. 

https://www.manodienynas.lt 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/31 

https://klase.eduka.lt/
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/32
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/32
https://klase.eduka.lt/
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/32
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/32
https://smp2014ge.ugdome.lt/
https://www.manodienynas.lt/


What is the pattern of global 

trade? 

Messenger. Mano dienynas. 

Google Disc saitai. 

Tekstas pagal Google Disc 

saitus. Užduotys tekste. 

Užduočių peržiūra atsiunčiant į 

Mano dienyną. Atlikimo 

terminų laikymosi stebėjimas ir 

priminimas Mano dienynas 

sistemoje. Užduočių sprendinių 

vertinimas įvertinimu 

https://www.manodienynas.lt  

 

Fizinis ugdymas mokytojo(s) nuotolinio mokymo planas  I-IV gimnazijos klasėms 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

I gimnazijos klasės. 

Kūno rengyba. Nugaros ir pilvo 

raumenų stiprinimas. 

PDF formatu medžiaga, 

Youtube vaizdo įrašai talpinami 

Google Classroom platformoje 

Pamokos temos analizė, 

nugaros ir pilvo raumenų 

stiprinimo pratimų atlikimas. 

Atsakyti į mokytojos pateiktus 

klausimus ir atsiųsti tą pačią 

dieną kada vyko pamoka. 

https://www.atletiskas.lt/kas-

yra-fitnesas-2/ 

http://www.azuolynas.klaipeda.l

m.lt/uploads/Lina/mankstinkim

es_savarankiskai.pdf 

https://www.youtube.com/watc

h?v=G2myqCp-Wx4 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qsMJRQbMJVI 

https://www.manodienynas.lt/
https://www.atletiskas.lt/kas-yra-fitnesas-2/
https://www.atletiskas.lt/kas-yra-fitnesas-2/
http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/uploads/Lina/mankstinkimes_savarankiskai.pdf
http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/uploads/Lina/mankstinkimes_savarankiskai.pdf
http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/uploads/Lina/mankstinkimes_savarankiskai.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G2myqCp-Wx4
https://www.youtube.com/watch?v=G2myqCp-Wx4
https://www.youtube.com/watch?v=qsMJRQbMJVI
https://www.youtube.com/watch?v=qsMJRQbMJVI


I gimnazijos klasės. 

Gimnastika. Gimnastikos 

formos. Teorinė pamoka.  

PDF formatu medžiaga, 

Youtube vaizdo įrašai 

patalpinami Google Classroom 

platformoje 

Pamokos temos analizė: 

Susipažinimas su gimnastika, 

jos formomis. 

Atsakyti į mokytojos pateiktus 

klausimus ir atsiųsti tą pačią 

dieną kada vyko pamoka. 

http://smlpc.lt/media/file/Skyriu

_info/Metodine_medziaga/Gim

nastika%20(%20mokymo%20p

riemone%20kuno%20kulturos

%20specialybes%20studentams

),%202003%20m..PDF 

https://www.youtube.com/watc

h?v=57FqPnlMrT0 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8NjPwgGfYjI 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ck3RaOtF22A 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CmmVAXgiurA 

https://www.youtube.com/watc

h?v=t0lomOCJzFU 

https://www.youtube.com/watc

h?v=M461kw4_HKg 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IuXgeWn8hbI 

https://www.youtube.com/watc

h?v=GTGRjuIOW-Q 

http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
https://www.youtube.com/watch?v=57FqPnlMrT0
https://www.youtube.com/watch?v=57FqPnlMrT0
https://www.youtube.com/watch?v=8NjPwgGfYjI
https://www.youtube.com/watch?v=8NjPwgGfYjI
https://www.youtube.com/watch?v=ck3RaOtF22A
https://www.youtube.com/watch?v=ck3RaOtF22A
https://www.youtube.com/watch?v=CmmVAXgiurA
https://www.youtube.com/watch?v=CmmVAXgiurA
https://www.youtube.com/watch?v=t0lomOCJzFU
https://www.youtube.com/watch?v=t0lomOCJzFU
https://www.youtube.com/watch?v=M461kw4_HKg
https://www.youtube.com/watch?v=M461kw4_HKg
https://www.youtube.com/watch?v=IuXgeWn8hbI
https://www.youtube.com/watch?v=IuXgeWn8hbI
https://www.youtube.com/watch?v=GTGRjuIOW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=GTGRjuIOW-Q


II gimnazijos klasės 

Mankšta: tempimo pratimai, 

taisyklingas jų atlikimas 

namuose, lauke.   

 Šuolis į tolį iš vietos. Atlikimo 

technika.  

Google Classroom platforma. 

Vaizdo įrašai: facebook, 

youtube ir kiti įvairiausi 

tikslingi įrašai. Vaizdiniai 

pavyzdžiai. 

  

Stengtis kuo taisyklingiau 

atkartoti judesius, neturint 

sportinio inventoriaus, pasitelkti 

namų apyvokos daiktus. Butu 

smagu kad dalyvautu visa 

šeima. Pagal oro sąlygas ir 

galimybės atlikti ir  lauke. 

Dozavimą pagal jūsų pačių 

pasirinkimą, pratimus galite 

pasirinkti kuriuos darysite, kaip 

savikontrolė. 

Visapusiškas fizinių ypatybių 

ugdymas, prioritetą teikiant 

bendrojo vikrumo, greitumo 

ugdymui. 

Atsiųstų atsakymų vertinimas, 

komentarų, užduočių sprendinių 

vertinimas pažymiu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=57Nn5YpW7MA 

https://www.facebook.com/jude

siocentras/videos/51588536912

8418/ 

https://www.facebook.com/jude

siocentras/videos/52847380447

3232/ 

https://www.facebook.com/jude

siocentras/videos/50075076059

7043/ 

  

Vaizdiniai pavyzdžiai. 

II gimnazijos klasės 

Tinklinis 

Tinklinio techniniai veiksmai 

(teoriniai).  

Google Classroom platforma. 

Vaizdo įrašai: facebook, 

youtube ir kiti įvairiausi 

tikslingi įrašai. Vaizdiniai 

pavyzdžiai. 

Skaidant veiksmą tam tikrais 

lygiais galima gauti visą 

technikos veiksmo variantų 

katalogą. Kiekvienas technikos 

veiksmas – tai įvairių judesių 

sistema, jungianti atskiras 

judesių dalis į visumą. 

Atsiųstų atsakymų vertinimas, 

komentarų, užduočių sprendinių 

vertinimas pažymiu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=K9X_wB1Yu84 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=G0_j6VbM7T4 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qyKAPi3YC3c 

https://www.youtube.com/watch?v=57Nn5YpW7MA
https://www.youtube.com/watch?v=57Nn5YpW7MA
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/515885369128418/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/515885369128418/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/515885369128418/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/528473804473232/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/528473804473232/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/528473804473232/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/500750760597043/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/500750760597043/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/500750760597043/
https://www.youtube.com/watch?v=K9X_wB1Yu84
https://www.youtube.com/watch?v=K9X_wB1Yu84
https://www.youtube.com/watch?v=G0_j6VbM7T4
https://www.youtube.com/watch?v=G0_j6VbM7T4
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c


III-IV gimnazijos klasės 

Lankstumas (merginos)  

PDF formatu medžiaga 

patalpinta Google Classroom 

platformoje. 

Pamokos medžiagos analizė, 

pratimų, lavinančių lankstumą 

atlikimas. 

Atlikti lankstumo testą, 

užpildyti lentelę ir atsiųsti 

mokytojui tą pačią dieną kai 

vyko pamoka. 

https://www.vdu.lt/cris/bitstrea

m/20.500.12259/248/1/ISBN97

89955126584.pdf 

https://www.delfi.lt/gyvenimas/

grozis_ir_sveikata/treneres-

patarimai-kaip-islavinti-ir-

issaugoti-kuno-

lankstuma.d?id=69822802 

https://www.youtube.com/watc

h?v=H59gVrJ76zg 

https://www.youtube.com/watc

h?v=L_xrDAtykMI 

Pratimai su mama: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qZTGgEWPbLk 

Jogos elementai: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yyYlVOqgj0A 

III-IV gimnazijos klasės Fizinis 

aktyvumas namuose (merginos)  

PDF formatu medžiaga 

patalpinta Google Classroom 

platformoje. 

Pamokos medžiagos analizė 

(teorinės dalies), fizinio 

aktyvumo skatinimas atliekant 

rekomenduojamus pratimus. 

Užpildyti lentelę ir atsiųsti 

mokytojui tą pačią dieną kai 

vyko pamoka. 

http://smlpc.lt/media/file/Skyriu

_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvu

mas/Fizinio_aktyvumo_apibudi

nimas/Teigiamo_fizinio_aktyvu

mo_poveikis_sveikatai.pdf 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/d

ocuments/files/FIZINIO_AKTY

VUMO_REKOMENDACIJOS

_(1).pdf 

https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/248/1/ISBN9789955126584.pdf
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/248/1/ISBN9789955126584.pdf
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/248/1/ISBN9789955126584.pdf
https://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_ir_sveikata/treneres-patarimai-kaip-islavinti-ir-issaugoti-kuno-lankstuma.d?id=69822802
https://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_ir_sveikata/treneres-patarimai-kaip-islavinti-ir-issaugoti-kuno-lankstuma.d?id=69822802
https://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_ir_sveikata/treneres-patarimai-kaip-islavinti-ir-issaugoti-kuno-lankstuma.d?id=69822802
https://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_ir_sveikata/treneres-patarimai-kaip-islavinti-ir-issaugoti-kuno-lankstuma.d?id=69822802
https://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_ir_sveikata/treneres-patarimai-kaip-islavinti-ir-issaugoti-kuno-lankstuma.d?id=69822802
https://www.youtube.com/watch?v=H59gVrJ76zg
https://www.youtube.com/watch?v=H59gVrJ76zg
https://www.youtube.com/watch?v=L_xrDAtykMI
https://www.youtube.com/watch?v=L_xrDAtykMI
https://www.youtube.com/watch?v=qZTGgEWPbLk
https://www.youtube.com/watch?v=qZTGgEWPbLk
https://www.youtube.com/watch?v=qZTGgEWPbLk
https://www.youtube.com/watch?v=yyYlVOqgj0A
https://www.youtube.com/watch?v=yyYlVOqgj0A
https://www.youtube.com/watch?v=yyYlVOqgj0A
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvumas/Fizinio_aktyvumo_apibudinimas/Teigiamo_fizinio_aktyvumo_poveikis_sveikatai.pdf
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvumas/Fizinio_aktyvumo_apibudinimas/Teigiamo_fizinio_aktyvumo_poveikis_sveikatai.pdf
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvumas/Fizinio_aktyvumo_apibudinimas/Teigiamo_fizinio_aktyvumo_poveikis_sveikatai.pdf
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvumas/Fizinio_aktyvumo_apibudinimas/Teigiamo_fizinio_aktyvumo_poveikis_sveikatai.pdf
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvumas/Fizinio_aktyvumo_apibudinimas/Teigiamo_fizinio_aktyvumo_poveikis_sveikatai.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/FIZINIO_AKTYVUMO_REKOMENDACIJOS_(1).pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/FIZINIO_AKTYVUMO_REKOMENDACIJOS_(1).pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/FIZINIO_AKTYVUMO_REKOMENDACIJOS_(1).pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/FIZINIO_AKTYVUMO_REKOMENDACIJOS_(1).pdf


III-IV gimnazijos 

klasės  (vaikinai) 

Mankšta: tempimo pratimai, 

taisyklingas jų atlikimas 

namuose, lauke. 

Šuolis į tolį iš vietos. 

Atlikimo technika. 

  

Google Classroom platforma. 

Vaizdo įrašai: facebook, 

youtube ir kiti įvairiausi 

tikslingi įrašai. Vaizdiniai 

pavyzdžiai. 

Pamokos medžiagos analizė 

(teorinės dalies), fizinio 

aktyvumo skatinimas atliekant 

rekomenduojamus pratimus. 

  

Pamokos medžiagos analizė 

(teorinės dalies), fizinio 

aktyvumo skatinimas atliekant 

rekomenduojamus pratimus. 

Atsiųstų atsakymų vertinimas, 

komentarų, užduočių sprendinių 

vertinimas pažymiu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=57Nn5YpW7MA 

https://www.facebook.com/jude

siocentras/videos/51588536912

8418/ 

https://www.facebook.com/jude

siocentras/videos/52847380447

3232/ 

https://www.facebook.com/jude

siocentras/videos/50075076059

7043/ 

Vaizdiniai pavyzdžiai. 

III-IV gimnazijos 

klasės  (vaikinai) 

Tinklinis 

Tinklinio techniniai veiksmai 

(teoriniai). 

  

Google Classroom platforma. 

Vaizdo įrašai: facebook, 

youtube ir kiti įvairiausi 

tikslingi įrašai. Vaizdiniai 

pavyzdžiai. 

Skaidant veiksmą tam tikrais 

lygiais galima gauti visą 

technikos veiksmo variantų 

katalogą. Kiekvienas technikos 

veiksmas – tai įvairių judesių 

sistema, jungianti atskiras 

judesių dalis į visumą. 

Atsiųstų atsakymų vertinimas, 

komentarų, užduočių sprendinių 

vertinimas pažymiu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=K9X_wB1Yu84 

https://www.youtube.com/watc

h?v=G0_j6VbM7T4 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qyKAPi3YC3c 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qxdSwHXY0aY 

https://www.youtube.com/watc

h?v=OuqJHcuQWrw 

I gimnazijos klasės 

Kūno rengyba. Rankų, krūtinės 

ir kojų raumenų stiprinimas.  

PDF formatu medžiaga 

talpinama Google Classroom 

platformoje 

Pamokos temos analizė, rankų, 

krūtinės, kojų raumenų 

stiprinimo pratimų atlikimas. 

Tą pačią pamokos dieną atsiųsti 

nuorodas pagal kokius 

pavyzdžius mokiniai atliko 

raumenis stiprinančius 

pratimus. 

http://www.azuolynas.klaipeda.l

m.lt/uploads/Lina/mankstinkim

es_savarankiskai.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=57Nn5YpW7MA
https://www.youtube.com/watch?v=57Nn5YpW7MA
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/515885369128418/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/515885369128418/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/515885369128418/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/528473804473232/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/528473804473232/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/528473804473232/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/500750760597043/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/500750760597043/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/500750760597043/
https://www.youtube.com/watch?v=K9X_wB1Yu84
https://www.youtube.com/watch?v=K9X_wB1Yu84
https://www.youtube.com/watch?v=G0_j6VbM7T4
https://www.youtube.com/watch?v=G0_j6VbM7T4
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c
https://www.youtube.com/watch?v=qxdSwHXY0aY
https://www.youtube.com/watch?v=qxdSwHXY0aY
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw
http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/uploads/Lina/mankstinkimes_savarankiskai.pdf
http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/uploads/Lina/mankstinkimes_savarankiskai.pdf
http://www.azuolynas.klaipeda.lm.lt/uploads/Lina/mankstinkimes_savarankiskai.pdf


I gimnazijos klasės 

Sportinė gimnastika. Teorinė 

pamoka 

PDF formatu medžiaga, 

Youtube vaizdo įrašai talpinami 

Google Classroom platformoje 

Pamokos temos analizė: 

Sportinės gimnastikos istorija, 

kokie yra moterų ir vyrų 

sportinės gimnastikos pratimai. 

Atsakyti į mokytojos pateiktus 

klausimus ir atsiųsti tą pačią 

dieną kada vyko pamoka. 

http://smlpc.lt/media/file/Skyriu

_info/Metodine_medziaga/Gim

nastika%20(%20mokymo%20p

riemone%20kuno%20kulturos

%20specialybes%20studentams

),%202003%20m..PDF 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8NjPwgGfYjI 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ck3RaOtF22A 

II gimnazijos klasės 

Gimnastika 

Mankšta: tempimo pratimai, 

taisyklingas jų atlikimas 

namuose, lauke. 

Google Classroom platforma. 

Vaizdo įrašai: facebook, 

youtube ir kiti įvairiausi 

tikslingi įrašai. Vaizdiniai 

pavyzdžiai. 

Visapusiškas fizinių ypatybių 

ugdymas, prioritetą teikiant 

bendrojo vikrumo, greitumo 

ugdymui. 

Atsiųstų atsakymų vertinimas, 

komentarų, užduočių sprendinių 

vertinimas pažymiu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qyKAPi3YC3c 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=OuqJHcuQWrw 

II gimnazijos klasės 

Tinklinis. Tinklinio techniniai 

veiksmai (teoriniai).  

Google Classroom platforma. 

Vaizdo įrašai: facebook, 

youtube ir kiti įvairiausi 

tikslingi įrašai. Vaizdiniai 

pavyzdžiai. 

Visapusiškas fizinių ypatybių 

ugdymas, prioritetą teikiant 

bendrojo vikrumo, greitumo 

ugdymui. 

Atsiųstų atsakymų vertinimas, 

komentarų, užduočių sprendinių 

vertinimas pažymiu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qyKAPi3YC3c 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=OuqJHcuQWrw 

III-IV gimnazijos klasės 

Jėgos lavinimas (merginos)  

PDF formatu medžiaga 

patalpinta Google Classroom 

platformoje. 

Pamokos medžiagos analizė, 

pratimų, lavinančių jėgą, 

atlikimas. 

Užpildyti lentelę ir atsiųsti 

mokytojui tą pačią dieną kai 

vyko pamoka. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=UBMk30rjy0o 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0rjyQy13sdU 

http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/Gimnastika%20(%20mokymo%20priemone%20kuno%20kulturos%20specialybes%20studentams),%202003%20m..PDF
https://www.youtube.com/watch?v=8NjPwgGfYjI
https://www.youtube.com/watch?v=8NjPwgGfYjI
https://www.youtube.com/watch?v=ck3RaOtF22A
https://www.youtube.com/watch?v=ck3RaOtF22A
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw
https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o
https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o
https://www.youtube.com/watch?v=0rjyQy13sdU
https://www.youtube.com/watch?v=0rjyQy13sdU


III-IV gimnazijos klasės 

Gimnastika 

(merginos) 

   

PDF formatu medžiaga 

patalpinta Google Classroom 

platformoje. 

Pamokos medžiagos analizė. 

Susipažinimas su gimnastika, 

kaip sporto šaka. 

Atsakyti į mokytojo užduotus 

klausimus tą pačią dieną kai 

vyko pamoka. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ESt4MUbx5fs 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8V5AohOV-_E 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HyPQwL5RCs0 

https://www.youtube.com/watc

h?v=o625rylh3bY 

III-IV gimnazijos 

klasės  (vaikinai) 

Gimnastika 

Mankšta: tempimo pratimai, 

taisyklingas jų atlikimas 

namuose, lauke.  

Google Classroom platforma. 

Vaizdo įrašai: facebook, 

youtube ir kiti įvairiausi 

tikslingi įrašai. Vaizdiniai 

pavyzdžiai. 

  

Visapusiškas fizinių ypatybių 

ugdymas, prioritetą teikiant 

bendrojo vikrumo, greitumo 

ugdymui. 

Atsiųstų atsakymų vertinimas, 

komentarų, užduočių sprendinių 

vertinimas pažymiu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ImJxQguQewg 

https://www.facebook.com/jude

siocentras/videos/51588536912

8418/ 

https://www.facebook.com/jude

siocentras/videos/52847380447

3232/ 

https://www.facebook.com/jude

siocentras/videos/50075076059

7043/ 

III-IV gimnazijos 

klasės  (vaikinai) 

Tinklinis 

Tinklinio techniniai veiksmai 

(teoriniai).  

Google Classroom platforma. 

Vaizdo įrašai: facebook, 

youtube ir kiti įvairiausi 

tikslingi įrašai. Vaizdiniai 

pavyzdžiai. 

Visapusiškas fizinių ypatybių 

ugdymas, prioritetą teikiant 

bendrojo vikrumo, greitumo 

ugdymui. 

Atsiųstų atsakymų vertinimas, 

komentarų, užduočių sprendinių 

vertinimas pažymiu 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qyKAPi3YC3c 

https://www.youtube.com/watc

h?v=OuqJHcuQWrw 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qxdSwHXY0aY 

https://www.youtube.com/watc

h?v=OuqJHcuQWrw 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ESt4MUbx5fs
https://www.youtube.com/watch?v=ESt4MUbx5fs
https://www.youtube.com/watch?v=8V5AohOV-_E
https://www.youtube.com/watch?v=8V5AohOV-_E
https://www.youtube.com/watch?v=HyPQwL5RCs0
https://www.youtube.com/watch?v=HyPQwL5RCs0
https://www.youtube.com/watch?v=o625rylh3bY
https://www.youtube.com/watch?v=o625rylh3bY
https://www.youtube.com/watch?v=ImJxQguQewg
https://www.youtube.com/watch?v=ImJxQguQewg
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/515885369128418/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/515885369128418/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/515885369128418/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/528473804473232/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/528473804473232/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/528473804473232/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/500750760597043/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/500750760597043/
https://www.facebook.com/judesiocentras/videos/500750760597043/
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c
https://www.youtube.com/watch?v=qyKAPi3YC3c
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw
https://www.youtube.com/watch?v=qxdSwHXY0aY
https://www.youtube.com/watch?v=qxdSwHXY0aY
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw
https://www.youtube.com/watch?v=OuqJHcuQWrw


Etika     nuotolinio mokymo planas I-II gimnazijos klasėms 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

I gimnazijos klasės 

Garbė ir orumas PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Atsakys į pateiktus klausimus, 

įvertins ir komentuos situacijas 

moraliniu – etiniu aspektu 

Atsiųstų komentarų vertinimas 

kaupiamuoju balu (nuo 1 iki 3 

taškų) 

Prieiga per internetą: 

http://smp2014do.ugdome.lt/Pro

ducts/288/išminties-

meilė/sąžinė-ir-dorove/285.html 

Atsakomybė ne tik už save PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Dirbs su vadovėliu, atsakys į 

klausimus 104-105 psl. 

Atliktą užduotį vertinsiu 

kaupiamuoju balu 

Prieiga per internetą: 

https://smp2014do.ugdome.lt/s

mp_dorinis2/products/byhierarc

hy/233/102.htm l 

Teisingumo klausimas PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Atsakys į pateiktus klausimus, 

įvertins ir komentuos situacijas 

moraliniu – filosofiniu  aspektu 

Atsakymus vertinsiu Įskaita Prieiga per internetą: 

https://smp2014do.ugdome.lt/s

mp_dorinis2/products/byhierarc

hy/233/102.htm l 

II gimnazijos klasės 

Asmenybės teorijos PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Atsakys į pateiktus klausimus, 

įvertins ir komentuos situacijas 

moraliniu – psichologiniu 

aspektu 

Atsiųstų komentarų vertinimas 

kaupiamuoju balu (nuo1iki3 

taškų). Atliks testą 

https://psichologas.lt/z-froido-

psichoanalitine-asmenybes-

teorija-i-dalis/  

Ego gynybos būdai PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Pasiruošimui bus pateikta 

teorinė medžiaga, papildomą 

informaciją ras internete 

Atliktą užduotį vertinsiu 

kaupiamuoju balu. +1 balas už 

papildomus klausimus 

Prieiga per internetą: 

https://psichologas.lt/z-froido-

psichoanalitine-asmenybes-

teorija-i-dalis/ 

http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/i
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/i
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/i
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://psichologas.lt/z-froido-psichoanalitine-asmenybes-teorija-i-dalis/
https://psichologas.lt/z-froido-psichoanalitine-asmenybes-teorija-i-dalis/
https://psichologas.lt/z-froido-psichoanalitine-asmenybes-teorija-i-dalis/
https://psichologas.lt/z-froido-psichoanalitine-asmenybes-teorija-i-dalis/
https://psichologas.lt/z-froido-psichoanalitine-asmenybes-teorija-i-dalis/
https://psichologas.lt/z-froido-psichoanalitine-asmenybes-teorija-i-dalis/
https://psichologas.lt/z-froido-psichoanalitine-asmenybes-teorija-i-dalis/


Filmas „Šokoladas“. Ištraukos PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma), kino klubo 

rekomendacijos 

Pažiūrėję filmo 

ištraukas  mokiniai suras Id, 

Ego ir Super Ego apraiškas 

socialiniame – visuomeniname 

gyvenime 

Atsakys į klausimus, susijusius 

su tema asmenybės teorijos. 

Klausimus pateiksiu ir vertinsiu 

pamokos laiku, kas nespės – dėl 

termino sutarsim 

https://www.google.com/search

?q=filmas+%C5%A1okoladas&

rlz=1C1GCEA_enLT888LT888

&oq=filmas+%C5%A0o&aqs=

chrome.1.69i57j0l7.9821j0j8&s

ourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Filosofinė etika   nuotolinio mokymo planas III -IV gimnazijos klasėms  
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

III g.kl. (mišri gr.)  

Kančios prasmė PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Atsakys į pateiktus klausimus, 

įvertins ir komentuos darbų 

ištraukas. Autorius pasirinks 

patys 

Atsiųstų komentarų vertinimas 

kaupiamuoju balu (nuo1iki 6 

balų) 

Prieiga per internetą: 

http://smp2014do.ugdome.lt/Pro

ducts/288/išminties-

meilė/sąžinė-ir-dorove/285.html 

Elekronin knygos variantas J. 

Baranovos Etika – filosofija 

kaip praktika, elektron 

vadovėlis J. Baranova Prasmė ir 

laisvė iš tinklalapio eLaBA. 

Atsakomybė ne tik už save PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Dirbs su elektroniniu vadovėliu, 

atsakys į klausimus, atliks 

užduotį pamokos metu, privalu 

suspėt! 

Atliktą užduotį vertinsiu 

kaupiamuoju balu. Užduotis bus 

vertinama nuo 1iki 6 balų. 6 

balai - Įskaita 

Prieiga per internetą: 

https://smp2014do.ugdome.lt/s

mp_dorinis2/products/byhierarc

hy/233/102.htm l 

https://www.google.com/search?q=filmas+%C5%A1okoladas&rlz=1C1GCEA_enLT888LT888&oq=filmas+%C5%A0o&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9821j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=filmas+%C5%A1okoladas&rlz=1C1GCEA_enLT888LT888&oq=filmas+%C5%A0o&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9821j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=filmas+%C5%A1okoladas&rlz=1C1GCEA_enLT888LT888&oq=filmas+%C5%A0o&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9821j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=filmas+%C5%A1okoladas&rlz=1C1GCEA_enLT888LT888&oq=filmas+%C5%A0o&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9821j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=filmas+%C5%A1okoladas&rlz=1C1GCEA_enLT888LT888&oq=filmas+%C5%A0o&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9821j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=filmas+%C5%A1okoladas&rlz=1C1GCEA_enLT888LT888&oq=filmas+%C5%A0o&aqs=chrome.1.69i57j0l7.9821j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/išminties-meilė/sąžinė-ir-dorove/285.html
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/išminties-meilė/sąžinė-ir-dorove/285.html
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/išminties-meilė/sąžinė-ir-dorove/285.html
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l


Kaltės rūšys, atgaila 

Karlas Jaspersas 

PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Dirbs su elektroniniu vadovėliu, 

atsakys į klausimus, parašys 

samprotavimą iki 300 žodžių,   

Atliktą užduotį vertinsiu 

kaupiamuoju balu. Užduotis bus 

vertinama nuo 1iki 6 balų. 6 

balai - Įskaita 

Elekronin knygos variantas J. 

Baranovos Etika – filosofija 

kaip praktika, elektron 

vadovėlis J. Baranova Prasmė ir 

laisvė iš tinklalapio eLaBA. 

https://smp2014do.ugdome.lt/s

mp_dorinis2/products/byhierarc

hy/233/102.htm l 

Laisvė ir atsakomybė PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Dirbs su elektroniniu vadovėliu, 

atsakys į klausimus, atliks jiems 

paruoštą užduotį pamokos laiku. 

Atliktą užduotį vertinsiu 

kaupiamuoju balu. Užduotis bus 

vertinama nuo 1iki 6 balų. 

Savarankiškas darbas.             

Elekronin knygos variantas J. 

Baranovos Etika – filosofija 

kaip praktika, elektron 

vadovėlis J. Baranova Prasmė ir 

laisvė iš tinklalapio eLaBA. 

4 g.kl. (mišri gr.) klasėms  

Gyvenimo prasmė 

Alberas Kamiu 

PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Atsakys į pateiktus klausimus, 

įvertins ir komentuos darbų 

ištraukas. Autorius pasirinks 

patys 

Atsiųstų komentarų vertinimas 

kaupiamuoju balu (nuo1iki 6 

balų) 

Prieiga per internetą: 

http://smp2014do.ugdome.lt/Pro

ducts/288/išminties-

meilė/sąžinė-ir-dorove/285.html 

Elekronin knygos variantas J. 

Baranovos Etika – filosofija 

kaip praktika, elektron 

vadovėlis J. Baranova Prasmė ir 

laisvė iš tinklalapio eLaBA. 

Gyvenimo prasmė 

Juozas Girnius, Hermanas Hesė 

PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Dirbs su elektroniniu vadovėliu, 

atsakys į klausimus, atliks 

užduotį pamokos metu, reikalui 

esant, iki kitos pamokos bus 

pratęstas terminas 

Atliktą užduotį vertinsiu 

kaupiamuoju balu. Užduotis bus 

vertinama nuo 1iki 6 balų. 6 

balai - Įskaita 

Prieiga per internetą: 

https://smp2014do.ugdome.lt/s

mp_dorinis2/products/byhierarc

hy/233/102.htm l 

https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/išminties-meilė/sąžinė-ir-dorove/285.html
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/išminties-meilė/sąžinė-ir-dorove/285.html
http://smp2014do.ugdome.lt/Products/288/išminties-meilė/sąžinė-ir-dorove/285.html
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l


Kančios akivaizdoje 

F. Nyčė, Seneka, A. 

Šopenhaeris 

PowerPoint, youtube vaizdo 

pamoka (Google classroom 

platforma) 

Dirbs su elektroniniu vadovėliu, 

atsakys į klausimus, atliks jiems 

paruoštą užduotį pamokos metu. 

Atliktą užduotį vertinsiu 

kaupiamuoju balu. Užduotis bus 

vertinama nuo 1iki 6 balų. 6 

balai - Įskaita 

Elekronin knygos variantas J. 

Baranovos Etika – filosofija 

kaip praktika, elektron 

vadovėlis J. Baranova Prasmė ir 

laisvė iš tinklalapio eLaBA. 

https://smp2014do.ugdome.lt/s

mp_dorinis2/products/byhierarc

hy/233/102.htm l 

 

Tikybos nuotolinio mokymo planas I-IV gimnazijos klasei 
 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

I-II gimnazijos klasėms 

Tikėjimas yra kelionė 

 (2 filmo peržiūra, 1 refleksija) 

Google classroom platforma Filmo „The Way“ peržiūra, 

refleksija 

Atsiųstų refleksijų vertinimas 

komentaru ir įsk./nsk. 

https://www.youtube.com/  

 III-IV gimnazijos klasėms  

Ar Dievas egzistuoja?. (2 filmo 

peržiūra, 1 refleksija) 

Google classroom platforma Filmo „The case for Crist“ 

peržiūra, refleksija 

Atsiųstų refleksijų vertinimas 

komentaru ir įsk./nsk. 

https://www.youtube.com/  

 

  

https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://smp2014do.ugdome.lt/smp_dorinis2/products/byhierarchy/233/102.htm%20l
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Muzikos nuotolinio mokymo planas I-IV gimnazijos klasei  

 

Tema 
Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos  

I gimnazijos klasėms 

   W. A. Mozart 

Filmo „AMADEUS“ , 

klasicizmo epochos stilistikos 

apibendrinimas - atsiskaitymas 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Atviri atsakymai į užduotus 

klausimus. 

10 klausimų ir 3 audio 

pavyzdžiai. 

Rašto darbas per 35 minutes. 

Vertinimas : 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; 

Pagyrimai. 

https://jjg.vma.lm.lt/course/inde

x.php?categoryid=13 

     

W. A. Mozart 

Filmo „AMADEUS“ , 

klasicizmo epochos stilistikos 

apibendrinimo – atsiskaitymo. 

Kūrybinė užduotis su turimais 

aplink daiktais 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Išklausyti pateiktą medžiagą ir 

atsakyti į klausimus. 

Siųsti padarytą vaizdo įrašą per 

Manodienynas sistemą. Siųsti 

atsakymus per Manodienynas 

sistemą iki kitos pamokos. 

Vaizdo įrašas daromas pamokos 

laiko metu. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3EpeR_LmIqE&fbclid=Iw

AR3C-

mzE9bhH65mBYRj4VLRw752

9eYw2_cXx9KyvOd4dLfD_RR

L1YImc_14 

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/316 

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/300 

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/313 

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/326 

https://jjg.vma.lm.lt/course/index.php?categoryid=13
https://jjg.vma.lm.lt/course/index.php?categoryid=13
https://www.youtube.com/watch?v=3EpeR_LmIqE&fbclid=IwAR3C-mzE9bhH65mBYRj4VLRw7529eYw2_cXx9KyvOd4dLfD_RRL1YImc_14
https://www.youtube.com/watch?v=3EpeR_LmIqE&fbclid=IwAR3C-mzE9bhH65mBYRj4VLRw7529eYw2_cXx9KyvOd4dLfD_RRL1YImc_14
https://www.youtube.com/watch?v=3EpeR_LmIqE&fbclid=IwAR3C-mzE9bhH65mBYRj4VLRw7529eYw2_cXx9KyvOd4dLfD_RRL1YImc_14
https://www.youtube.com/watch?v=3EpeR_LmIqE&fbclid=IwAR3C-mzE9bhH65mBYRj4VLRw7529eYw2_cXx9KyvOd4dLfD_RRL1YImc_14
https://www.youtube.com/watch?v=3EpeR_LmIqE&fbclid=IwAR3C-mzE9bhH65mBYRj4VLRw7529eYw2_cXx9KyvOd4dLfD_RRL1YImc_14
https://www.youtube.com/watch?v=3EpeR_LmIqE&fbclid=IwAR3C-mzE9bhH65mBYRj4VLRw7529eYw2_cXx9KyvOd4dLfD_RRL1YImc_14
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/316
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/316
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/300
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/300
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/313
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/313
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/326
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/326


    

L. van Bethoven. 

Vienos klasikai. 

Muzikos kūrinių klausymas ir 

analizė. 

  

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Muzikos klausymo analizė. 

Muzikos klausymo lentelės 

užpildymas 

Užpildyti muzikos klausymo 

lentelę. 

Vertinimas : 

Žodinis; 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; 

Pagyrimai. 

  

https://www.lrt.lt/mediateka/iras

as/19872/muzikos-istorijos-

diureris-bethovenas-

melancholija 

https://www.youtube.com/watc

h?v=jv2WJMVPQi8&ab_chann

el=Mandetriens 

https://www.youtube.com/watch

?v=5-

MT5zeY6CU&ab_channel=Giank 

    

L. van Bethoven. 

„Laiškas Elizai“ 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Rašto darbas laiško forma 

klausant  L. van Bethoven. 

„Laiškas Elizai“ 

Darbas daromas pamokos metu. 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą per 

10 minučių po pamokos 

baigimosi laiko. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0rOBkXh4VtI&ab_channe

l=DJkanape 

  

II gimnazijos klasėms 

M. K. Čiurlionis 

Muzikos ir dailės sintezė. 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Muzikos klausymas ir analizė. 

Muzikos klausymo lentelės 

užpildymas. 

Girdėtų kūrinių sąrašas 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą iki 

kitos pamokos. 

Vertinimas : 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; Pagyrimai. 

https://www.lrt.lt/mediateka/iras

as/11558/muzikos-istorijos-m-

k-ciurlionis-zalia-spalva  

M. K. Čiurlionis 

Muzikos ir dailės sintezė. 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Piešinys Siųsti piešinį per Manodienynas 

sistemą. Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą iki 

kitos pamokos. 

Piešinys daromas pamokos 

laiko metu iki kol baigiasi 

muzikinis kūrinys. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=c-wiVPo-

v7o&ab_channel=GabrieliusBa

gdonas 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/19872/muzikos-istorijos-diureris-bethovenas-melancholija
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https://www.youtube.com/watch?v=0rOBkXh4VtI&ab_channel=DJkanape
https://www.youtube.com/watch?v=0rOBkXh4VtI&ab_channel=DJkanape
https://www.youtube.com/watch?v=0rOBkXh4VtI&ab_channel=DJkanape
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https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11558/muzikos-istorijos-m-k-ciurlionis-zalia-spalva
https://www.youtube.com/watch?v=c-wiVPo-v7o&ab_channel=GabrieliusBagdonas
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M. K. Čiurlionis 

Muzikos ir dailės sintezė 

apibendrinimas. 

Kūrybinė užduotis 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Video – audio įrašas. Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą iki 

kitos pamokos. 

Vertinimas : 

Grupinis; 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; Pagyrimai. 

 

Video – audio įrašų aptarimas. Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Diskusija.  Video – audio įrašų 

palyginimas su M. K. Čiurlionio 

simfonine poema „Miške“ 

Darbas daromas pamokos metu. 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą per 

10 minučių po pamokos 

baigimosi laiko. 

https://www.britannica.com/vid

eo/154555/Gini-Gorlinski-

associate-editor-dance-music-

ethnomusicology 

III gimnazijos klasėms 

     

Baroko epochos apžvalga ir 

meno kūrėjai. 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Muzikos klausymas ir analizė. 

Atsakyti į duotus klausimus. 

Girdėtų kūrinių sąrašas. 

Siųsti atsakymus per 

Manodienynas sistemą iki kitos 

pamokos. 

Vertinimas : 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; Pagyrimai. 

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/328 

https://www.youtube.com/watc

h?v=EcRFFmgVGlc&ab_chann

el=JF52opera 

    

Baroko epochos opera. 

K. Monteverdi „L’Orfeo“ 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Muzikos klausymas ir analizė. 

Atsakyti į duotus klausimus. 

Darbas daromas pamokos metu. 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą per 

10 minučių po pamokos 

baigimosi laiko. 

  

https://www.britannica.com/video/154555/Gini-Gorlinski-associate-editor-dance-music-ethnomusicology
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http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/328
https://www.youtube.com/watch?v=EcRFFmgVGlc&ab_channel=JF52opera
https://www.youtube.com/watch?v=EcRFFmgVGlc&ab_channel=JF52opera
https://www.youtube.com/watch?v=EcRFFmgVGlc&ab_channel=JF52opera


     

Baroko epochos opera. 

Palyginamoji diskusija 

su  Video – audio įrašais. 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Video – audio įrašas. Darbas daromas pamokos metu. 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą per 

10 minučių po pamokos 

baigimosi laiko. 

Vertinimas : 

Grupinis; 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; Pagyrimai. 

  

   

Video – audio įrašų aptarimas. 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Diskusija.  Video – audio įrašų 

palyginimas 

Darbas daromas pamokos metu. 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą per 

10 minučių po pamokos 

baigimosi laiko. 

  

IV gimnazijos klasei 

   

Impresionizmas 

Kultūra ir menas. 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Muzikos klausymas ir analizė. 

Atsakyti į duotus klausimus. 

Girdėtų kūrinių sąrašas. 

Darbas daromas pamokos metu 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą iki 

kitos pamokos. 

Vertinimas : 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; Pagyrimai. 

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/339 

  

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/352 

  

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/353 
  

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/354 
  

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/355 
  

http://smp2014me.ugdome.lt/in

http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/339
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/339
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/352
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/352
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/353
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/353
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/354
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/354
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/355
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/355
http://smp2014me.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/356


dex.php/site/mo/mo_id/356 
  

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/357 

   

M. Ravelis, K. Debusy 

Muzikos klausymas ir analizė 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Muzikos klausymas ir analizė. 

Atsakyti į duotus klausimus. 

Darbas daromas pamokos metu. 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą per 

10 minučių po pamokos 

baigimosi laiko. 

Vertinimas : 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; Pagyrimai. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=eYOeH-

EF00s&ab_channel=HALIDON

MUSIC 

  

   

Baroko epochos opera. 

Palyginamoji diskusija 

su  Video – audio įrašais. 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Video – audio įrašas. Darbas daromas pamokos metu. 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą per 

10 minučių po pamokos 

baigimosi laiko. 

Vertinimas : 

Grupinis; 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; Pagyrimai. 

Atsipalaidavimo minutėlei. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ocoxkb8FDAI&fbclid=Iw

AR2aWW147ovtzP9ZaV1u4qB

l9YmP8Rwz8kqIvSlXKNxS22

PlEuwByVPIDj8 

4.      

Video – audio įrašų aptarimas. 

Kūrybinė užduotis 

Medžiagos pateikimas per 

Moodle sistemą. 

Paaiškinimai per Zoom sistemą. 

Konsultacija gyvai. 

Diskusija.  Video – audio įrašų 

palyginimas 

Darbas daromas pamokos metu. 

Siųsti atsakymus 

per  Manodienynas sistemą per 

10 minučių po pamokos 

baigimosi laiko. 

Vertinimas : 

El. sistemos numatytasis ; 

Pastabos; Pagyrimai. 

http://smp2014me.ugdome.lt/in

dex.php/site/mo/mo_id/365 
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