KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA
DORINIO, MENINIO IR FIZINIO UGDYMO NUOTOLINIO MOKYMO PLANAI

Dorinis ugdymas (etika)
Mokytoja N. Baliukevičienė
Klasė/
klasių
srautas
I
g. klasės

Tema

Mokomosios
medžiagos dėstymo
metodas, priemonės

Moralinė dilema
Teksto suvokimo
užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Laisvė ir atsakomybė

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Užduočių tipas

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas;
Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Atsiskaitymo būdai
ir terminai,
vertinimas
Atsiųstų užduočių
vertinimas
kaupiamuoju balu.

Atsiųstų komentarų
vertinimas
kaupiamuoju balu
(nuo1iki3 balų).

Nuorodos

etikai.lt
temos etikos
konkursui

https://smp2014do.ugd
ome.lt/?fbclid=IwAR3
Ft_3ZzbhtAfyGzImd7d
1Lbcs_BWpxkTEaoDb
Hx6N6sMuNORFSfaC
Hirg
ugdome.lt/smp
dorinis2/...

Mirties bausmė

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Užduotis
savarankiškam
skaitymui ir
užduoties
atlikimas.

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.
Didesnės apimties,
mišrių užduočių testai
vertinami įskaita.

https://smp2014do.ugd
ome.lt/?fbclid=IwAR3
Ft_3ZzbhtAfyGzImd7d
1Lbcs_BWpxkTEaoDb
Hx6N6sMuNORFSfaC
Hirg
ugdome.lt/smp
dorinis2/...

Pagarba kitam.
Saugoti gyvybę : prigimtinė
žmogaus teisė į gyvybę.

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas;

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.
Didesnės apimties,
mišrių užduočių testai
vertinami įskaita.

https://smp2014do.ugd
ome.lt/?fbclid=IwAR3
Ft_3ZzbhtAfyGzImd7d
1Lbcs_BWpxkTEaoDb
Hx6N6sMuNORFSfaC
Hirg
ugdome.lt/smp
dorinis2/...

Tikėjimas žmogaus gyvenime.
Tolerancija

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Atsakymai į
mokytojos
paruoštus
klausimus

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/?fbclid=IwAR3Ft_
3ZzbhtAfyGzImd7d1Lb
cs_BWpxkTEaoDbHx6
N6sMuNORFSfaCHirg

Pasaulio religijos

Gyvenimas yra vertybė

II
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Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

užduotis Google
formos Testas

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas;

Santykis su pasauliu

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Kaip vertinu draugystę?
Draugystės rūšys

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

etikai.lt
https://smp2014do.ug
dome.lt/smp_dorinis2
/lt/

Didesnės apimties,
mišrių užduočių testai
vertinami įskaita.
etikai.lt
Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

Formuojamasis
vertinimas

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

temos etikos
konkursui

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/

Etikai.lt (konkurso
užduotis)

Moralinė dilema: Heinco istorija

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/

Kaip būti autoritetu?
Lyderystė

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.
Yutube

Užduotys pagal
pateiktą video
medžiagą.

Atsakomybė už savo gyvenimą

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Atsakymai į
mokytojos
paruoštus
klausimus

Atliktą užduotį
vertinsiu
kaupiamuoju balu.
+1 balas už
papildomus
klausimus.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/

Vienatvė - išminčių privilegija

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Dirbs su
elektroniniu
vadovėliu,
atsakys į
klausimus, atliks
jiems paruoštą
užduotį per tam
skirtą terminą.

Atliktą užduotį
vertinsiu
kaupiamuoju balu.
+1 balas už
papildomus
klausimus.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/

III
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Žmogus ir kultūra

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Atsakymai į
mokytojos
paruoštus
klausimus

Išmintis antikos etikoje

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Dirbs su
elektroniniu
vadovėliu,
atsakys į
klausimus, atliks
jiems paruoštą
užduotį per tam
skirtą terminą.

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Atsakymai į
mokytojos
paruoštus
klausimus

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Dirbs su
elektroniniu
vadovėliu,
atsakys į
klausimus, atliks
jiems paruoštą
užduotį per tam
skirtą terminą.

Išmintis rytų filosofijoje

Laisvė - suvokta vertybė

Įskaita

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

Atliktą užduotį
vertinsiu
kaupiamuoju balu.
+1 balas už
papildomus
klausimus.

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/

http://elaba.lvb.lt/ELA
BA:eLABa_Repository
:ELABAPDB4156844
vadovėlis 11 klasei
filosofinė etika.
Pratybos

http://elaba.lvb.lt/ELA
BA:eLABa_Repository
:ELABAPDB4156844
raudonas vadovėlis
11klasei filosofinė
etika. Pratybos
https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/

Laisvė ir pasirinkimas

Laisvė ir atsakomybė

Laisvės rūšys

Globalizacijos problemos

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Dirbs su
elektroniniu
vadovėliu,
atsakys į
klausimus, atliks
jiems paruoštą
užduotį per tam
skirtą terminą.

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Dirbs su
elektroniniu
vadovėliu,
atsakys į
klausimus, atliks
jiems paruoštą
užduotį per tam
skirtą terminą.

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Atsakymai į
mokytojos
paruoštus
klausimus

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Atsakymai į
mokytojos
paruoštus
klausimus pagal
Baumgarteno
straipsnį

Atliktą užduotį
vertinsiu
kaupiamuoju balu.
+1 balas už
papildomus
klausimus.

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

Atliktą užduotį
vertinsiu
kaupiamuoju balu.
+1 balas už
papildomus
klausimus.

Didesnės apimties,
mišrių užduočių testai
vertinami įskaita.

http://elaba.lvb.lt/ELA
BA:eLABa_Repository
:ELABAPDB4156844
raudonas vadovėlis 12
klasei filosofinė etika.
Pratybos

http://elaba.lvb.lt/ELA
BA:eLABa_Repository
:ELABAPDB4156844
raudonas vadovėlis 12
klasei filosofinė etika.
Pratybos

http://elaba.lvb.lt/ELA
BA:eLABa_Repository
:ELABAPDB4156844
raudonas vadovėlis 11
klasei filosofinė etika.
Pratybos

Prieiga per internetą:
https://smp2014do.ugd
ome.lt/smp_dorinis2/pr
oducts/byhierarchy/233
/102.htm l

interneto prieiga etikai.
lt
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III
g. klasės
Filosofija

Šeimos raida

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

Šeimos funkcijos

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Atsakymai į
mokytojos
paruoštus
klausimus

Testas. Iskaita

Žmogus ir gyvūnas

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Atsakymai į
mokytojos
paruoštus
klausimus

Atliktą užduotį
vertinsiu
kaupiamuoju balu.
+1 balas už
papildomus
klausimus.

Kęstutis Miškinis
Šeimos etika

Kęstutis Miškinis
Šeimos etika

Sodeika T, Baranova
J. Filosofija: XI-XII
kl. Vilnius: Tyto
Alba, 2002
https://elaba.lvb.lt:443
/ELABA:eLABa:ELA
BAPDB20819395

Žmogus ir istorija: istorija ir
pasaulinė dvasia G. V Hegelis

Žmogus ir menas: menas be
žmogaus Ortega Gasetas

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas;

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Filosofiniai
skaitiniai

Sodeika T, Baranova
J. Filosofija: XI-XII
kl. Vilnius: Tyto
Alba, 2002
https://elaba.lvb.lt:443
/ELABA:eLABa:ELA
BAPDB20819395

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

Sodeika T, Baranova
J. Filosofija: XI-XII
kl. Vilnius: Tyto
Alba, 2002
https://elaba.lvb.lt:443
/ELABA:eLABa:ELA
BAPDB20819395

Žmogus ir prasmė: gamtos
dviprasmybė Blezas Paskalis

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Filosofiniai
skaitiniai

Atliktą užduotį
vertinsiu
kaupiamuoju balu.
+1 balas už
papildomus
klausimus.

Sodeika T, Baranova
J. Filosofija: XI-XII
kl. Vilnius: Tyto
Alba, 2002
https://elaba.lvb.lt:443
/ELABA:eLABa:ELA
BAPDB20819395

Žmogus ir tikėjimas:Dievo mirtis
F. Nyčė

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Filosofiniai
skaitiniai

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

Sodeika T, Baranova
J. Filosofija: XI-XII
kl. Vilnius: Tyto
Alba, 2002
https://elaba.lvb.lt:443
/ELABA:eLABa:ELA
BAPDB20819395

Produktyvus žmogus pagal E.
Fromą

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas;

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

Sodeika T, Baranova
J. Filosofija: XI-XII
kl. Vilnius: Tyto
Alba, 2002
https://elaba.lvb.lt:443
/ELABA:eLABa:ELA
BAPDB20819395

Kovojantis žmogus: E. Kanetis
Karo dinamika

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas;

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

Sodeika T, Baranova
J. Filosofija: XI-XII
kl. Vilnius: Tyto
Alba, 2002
https://elaba.lvb.lt:443
/ELABA:eLABa:ELA
BAPDB20819395

Žmogaus mįslė: Žmogus
mąstanti būtybė. Aristotelis

IV
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Filosofija

Kūryba ir archetipai pagal G.
Jungą

Savarankiškai pasirinktos
aktualios temos pristatymas

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Mokytojos paruošta
mokomoji medžiaga
bei užduotys pateiktos
Google Classroom
virtualioje aplinkoje.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas;
Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas;
Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Dorinis ugdymas (etika)
Mokytojas R. Jezukevičius

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

Sodeika T, Baranova
J. Filosofija: XI-XII
kl. Vilnius: Tyto
Alba, 2002
https://elaba.lvb.lt:443
/ELABA:eLABa:ELA
BAPDB20819395

Atliktą užduotį
vertinsiu
kaupiamuoju balu.
+1 balas už
papildomus
klausimus.

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

Sodeika T, Baranova
J. Filosofija: XI-XII
kl. Vilnius: Tyto
Alba, 2002
https://elaba.lvb.lt:443
/ELABA:eLABa:ELA
BAPDB20819395

Klasė/
klasių
srautas

I dv
I MYP
g. klasės

Tema

Kita lytis, lytiškumas ir abipusė
pagarba vienas kitam: Pagarbiai
žvelgti į kitos lyties bendraamžius ir
kritiškai vertinti su lytiškumu
susijusius stereotipinius įvaizdžius.

Ištikimybės svarba 1: Suvokti
ištikimybės svarbą meilės požiūriu.

Mokomosios
medžiagos dėstymo
metodas, priemonės
Medžiagos pateikimas
pateikčių formate;
Interaktyvūs testai ir
užduotys;
Asinchroniniai
nuotoliniai forumai;
Įrašyti mokomieji vaizdo
ir garso įrašai
(asinchroninė paskaita);
Mišraus tipo skaitymo
užduotys ir tekstai;

Ištikimybės svarba 2: Suvokti
atsakomybę už nesantuokinius
intymius santykius.

Mokomieji video, video
užduotys;
MOODLE aplinkoje

Kai pasiseka kitam: Teigiamai
vertinti kito laimėjimus.

Kai nesiseka kitam: Neskubėti
smerkti ir teisti, kai kitas patiria
nesėkmę.

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai
ir terminai,
vertinimas

Video užduotys
(testai pagal pateiktą
video medžiagą);

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

Interaktyvūs temos
supratimo testai;
Virtualios
diskusijos;
Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas / užduotis;
Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė.

Didesnės apimties,
mišrių užduočių testai
vertinami įskaita.
Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

Nuorodos

Visa mokomoji teorinė
medžiaga, nuorodos
(links), vaizdo įrašai,
užduotys (testai), tekstai,
iliustracijos pateikiamos
MOODLE aplinkoje
(www.jjg.vma.lm.lt)

II dv
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Globalios problemos 1: aktualumas
kasdienybėje.

Medžiagos pateikimas
pateikčių formate;
Interaktyvūs testai ir
užduotys;

Globalios problemos 2: būdai, kaip
spręsti šiuolaikines vartojimo
kultūros problemas.

Asinchroniniai
nuotoliniai forumai;
Įrašyti mokomieji vaizdo
ir garso įrašai
(asinchroninė paskaita);

Saugoti gyvybę 1: Grėsmės gyvybei Mišraus tipo skaitymo
užduotys ir tekstai;
ir jos išsaugojimo problemos.

Saugoti gyvybę 2: abortai,
eutanazija, žalingi įpročiai.

Video užduotys
(testai pagal pateiktą
video medžiagą);
Interaktyvūs temos
supratimo testai;
Virtualios
diskusijos;
Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas;

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.
Didesnės apimties,
mišrių užduočių testai
vertinami įskaita.

Visa mokomoji teorinė
medžiaga, nuorodos
(links), vaizdo įrašai,
užduotys (testai), tekstai,
iliustracijos pateikiamos
MOODLE aplinkoje
(www.jjg.vma.lm.lt)

Taikomas
formuojamasis
vertinimas: komentaro
forma.

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Mokomieji video, video
užduotys;
MOODLE aplinkoje

Saugoti gyvybę 3: prigimtinė
žmogaus teisė į gyvybę.

Dorinis ugdymas (tikyba)
Mokytojas G. Velička

Klasė/
klasių
srautas

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas,
priemonės

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai ir
terminai, vertinimas

Nuorodos

I
g. klasės

II
g. klasės

Ką mums sako „Aštuntoji diena?“

Google classroom.

Užduotys pagal
pateiktą video
medžiagą

Vertinama komentaru,
kaupiamaisias balais.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/

Kaip Kristus supranta solidarumą?

Google classroom.

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Vertinama komentaru,
kaupiamaisias balais.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
http://www.bernardinai.lt

Papročiai ir jaunimo kultūra

Google classroom.

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Vertinama komentaru,
kaupiamaisias balais.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
http://www.bernardinai.lt

Filmo peržiūra
(2 pamokos)

Google classroom.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas.

Vertinama komentaru ir https://www.krikscionisk
įskaita.
ifilmai.lt/

Verslas, vartotojiškumas, pinigai:
„Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“
(Mt 6,21)

Google classroom.

Užduotys pagal
pateiktą video
medžiagą.

Vertinama komentaru,
kaupiamaisias balais.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/

Globalizacija, ES. Dideliems –
daug, mažiems – mažai?

Google classroom.

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Vertinama komentaru,
kaupiamaisias balais.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt
http://www.bernardinai.lt

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Vertinama komentaru,
kaupiamaisias balais.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
http://www.bernardinai.lt
/

Dievas yra laiko Viešpats.

Google
classroom.

III
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Filmo peržiūra
(2 pamokos)

Google classroom.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas.

Vertinama komentaru ir https://www.krikscionisk
įskaita.
ifilmai.lt/

Pamokų ciklas,,Tikėjimo ir mokslo
santykis”
(6 pamokos)

Google classroom.

Užduotys pagal
pateiktą video
medžiagą

Vertinama komentaru ir https://www.krikscionisk
įskaita.
ifilmai.lt/

Google classroom.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas.

Vertinama komentaru ir https://www.krikscionisk
įskaita.
ifilmai.lt/

Google classroom.

Užduotys pagal
pateiktą video
medžiagą.

Vertinama komentaru,
kaupiamaisias balais.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
https://www.youtube.co
m/
http://www.bernardinai.lt

Google classroom.

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Vertinama komentaru,
kaupiamaisias balais.

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/

#1: Anapus proto?
#2: Atsitiktinumo produktas?
#3: Ar ten kas nors yra
Filmo peržiūra
(2 pamokos)

IV
g. klasės

Mano tikėjimo kelias

Ko galiu pasimokyti iš Jėzaus 21
amžiuje?

http://www.bernardinai.lt/

Google classroom.

Tekstų ir jų ištraukų
skaitymas ir analizė

Vertinama komentaru,
kaupiamaisias balais.

Google classroom.

Laisvos formos
samprotavimo rašto
darbas.

Vertinama komentaru ir https://www.krikscionisk
įskaita.
ifilmai.lt/

Meilė artimui, priešui, tėvynei ir
Dievui

Filmo peržiūra
(2 pamokos)

https://smp2014do.ugdo
me.lt/smp_dorinis2/lt/
http://www.bernardinai.lt

Technologijos (tekstilė, mityba)
Mokytoja I. Šeiko
Klasė/
klasių
srautas

I
g.
k
l
a
s
ė
s

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas,
priemonės

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai ir
terminai, vertinimas

Nuorodos

Maišelio siuvinėjimas

Google classroom,
vaizdo pamoka

Informacijos
paieška.
Eskizavimas

Atsiųstų darbų
vertinimas
kaupiamaisiais balais

www.siuvinejimas.lt
www.rankdarbiunama
i.lt
www.neriniai.eu/siuvi
nejimobudai

Maišelio siuvinėjimas

Google classroom,
vaizdo pamoka

Maišelio
siuvinėjimas
pasirinktu raštu

Atsiųstų darbų
nuotraukų vertinimas
pažymiu

www.siuvinejimas.lt
www.rankdarbiunama
i.lt
www.neriniai.eu/siuvi
nejimobudai

II
g.
k
l
a
s
ė
s

Maišelio siuvinėjimas

Google classroom,
vaizdo pamoka

Maišelio
siuvinėjimas
pasirinktu raštu

Atsiųstų darbų
vertinimas
kaupiamaisiais balais

www.siuvinejimas.lt
www.rankdarbiunama
i.lt
www.neriniai.eu/siuvi
nejimobudai

Maišelio siuvinėjimas

Google classroom,
vaizdo pamoka

Maišelio
siuvinėjimas
pasirinktu raštu

Atsiųstų darbų
vertinimas pažymiu

www.siuvinejimas.lt
www.rankdarbiunama
i.lt
www.neriniai.eu/siuvi
nejimobudai

Kiaušinių patiekalų gaminimo
technologija

Google classroom,
vaizdo pamoka

Informacijos apie
kiaušinių
mitybinę reikšmę
atranka,
pateikimas

Atsiųstų darbų
vertinimas
kaupiamaisiais balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Kiaušinių patiekalų gaminimo
technologija

Google classroom,
vaizdo pamoka

Patiekalo paieška,
atranka,
kaloringumas

Atsiųstų darbų
vertinimas
kaupiamaisiais balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Kiaušinių patiekalų gaminimo
technologija

Google classroom,
vaizdo pamoka

Kiaušinių patiekalų gaminimo
technologija

Google classroom,
vaizdo pamoka

Mėsos patiekalų gaminimo
technologija

Google classroom,
vaizdo pamoka

Mėsos patiekalų gaminimo
technologija

Google classroom,
vaizdo pamoka

Atsiųstų darbų
vertinimas kaupiamais
balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Pasirinkto
patiekalo
gaminimas

Atsiųstų darbų
vertinimas pažymiu

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Informacijos apie
mėsos mitybinę
reikšmę atranka,
pateikimas

Atsiųstų darbų
vertinimas
kaupiamaisiais balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Atsiųstų darbų
kaupiamais balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Pasirinkto
patiekalo
gaminimas

Pasirinkto
gaminio
gaminimas

III
g.
k
l
a
s
ė
s

Mėsos patiekalų gaminimo
technologija

Google classroom,
vaizdo pamoka

Pasirinkto
gaminio
gaminimas

Atsiųstų darbų
vertinimas
kaupiamaisiais balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Mėsos patiekalų gaminimo
technologija

Google classroom,
vaizdo pamoka

Pasirinkto
gaminio
gaminimas

Atsiųstų darbų
vertinimas pažymiu

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Tolimųjų Rytų tautų virtuvė

Google classroom,
vaizdo pamoka

Atsiųstų darbų
vertinimas kaupiamais
balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Tolimųjų Rytų tautų virtuvė

Google classroom,
vaizdo pamoka

Atsiųstų darbų
vertinimas kaupiamais
balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Informacijos apie
šalies virtuvę
atranka,pateikimas

Pasirinkto
patiekalo
gaminimas

Tolimųjų rytų tautų virtuvė

Google classroom,
vaizdo pamoka

Atsiųstų darbų
vertinimas
kaupiamaisias balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Tolimųjų rytų tautų virtuvė

Google classroom,
vaizdo pamoka

Pasirinkt0
patiekalo
gaminimas

Atsiųstų darbų
vertinimas pažymiu

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Tolimųjų rytų tautų virtuvė

Google classroom,
vaizdo pamoka

Pasirinkto
patiekalo
gaminimas

Atsiųstų darbų
vertinimas kaupiamais
balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Tolimųjų rytų tautų virtuvė

Google classroom,
vaizdo pamoka

Pasirinkto
patiekalo
gaminimas

Atsiųstų darbų
vertinimas pažymiu

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt

Pasirinkto
patiekalo
gaminimas

IV
g.
k
l
a
s
ė
s

Lietuvių tradiciniai kiaušinių
patiekalai

Google classroom,
vaizdo pamoka

Lietuvių tradiciniai kiaušinių
patiekalai

Google classroom,
vaizdo pamoka

Pasirinkto
patiekalo
gaminimas

Projektinio darbo aprašai

Google classroom,
vaizdo pamoka

Informacijos
sisteminimas

Pasirinkto
patiekalo
gaminimas

Atsiųstų darbų
vertinimas kaupiamais
balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt
www.tradiclietuviuval
giai.weebly.com

Atsiųstų darbų
vertinimas kaupiamais
balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt
www.tradiclietuviuval
giai.weebly.com

Atsiųstų darbų
vertinimas
kaupiamaisias balais

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt
www.tradiclietuviuval
giai.weebly.com

Projektinio darbo aprašai

Projektinio darbo pristatymas

Google classroom,
vaizdo pamoka

Google classroom,
vaizdo pamoka

Informacijos
atranka

Apibendrinimas

Atsiųstų darbų
vertinimas pažymiu

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt
www.tradiclietuviuval
giai.weebly.com

Atsiųstų darbų
vertinimas pažymiu

www.maistologija.wo
rdpress.com
www.mokslobaze.lt
www.skoniukelias.lt
www.meniu.lt
www.turizmogidas.lt
www.gojakeliauja.lt
www.tradiclietuviuval
giai.weebly.com

Technologijos (konstrukcinės medžiagos,mechanika)
Mokytojas R. Kekys
Klasė/
klasių
srautas

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas,
priemonės

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai ir
terminai, vertinimas

Nuorodos

I
g. klasės

Kūrybinės idėjos.
Stalo žaidimo konstravimas.

Google classroom.

Užduotys pagal
Atsiųstų darbų
pateiktą video
vertinimas
medžiagą.
kaupiamaisias balais
Eskizavimas,
braižymas,
medžiagų derinimas.

https://www.youtube.
com/watch?v=AKvnz
wnvasg;
https://www.youtube.
com/watch?v=_MtjL
Ce7wTY.

Gaminių konstravimas.

Google classroom.

Praktinis darbas.

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.youtube.
com/watch?v=AKvnz
wnvasg;
https://www.youtube.
com/watch?v=_MtjL
Ce7wTY.

Gaminių konstravimas.

Google classroom.

Praktinis darbas.

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.youtube.
com/watch?v=AKvnz
wnvasg;
https://www.youtube.
com/watch?v=_MtjL
Ce7wTY.

Gaminių konstravimas.

Google classroom.

Praktinis darbas.

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.youtube.
com/watch?v=AKvnz
wnvasg;
https://www.youtube.
com/watch?v=_MtjL
Ce7wTY.

II
g. klasės

Gaminių modeliavimas.
Pasirinkto gaminio konstravimas.

Google classroom.

Medžiagų
parinkimas ir
derinimas

Atsiųstų darbų
vertinimas
kaupiamaisias balais

https://www.youtube.
com/watch?v=DfMM
wt6XYwo;
https://www.youtube.
com/watch?v=TP6w
UYDHs60

Gaminių modeliavimas.

Google classroom.

Detalių
gaminimas,
jungimas, apdaila,
demonstravimas.

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.youtube.
com/watch?v=DfMM
wt6XYwo;
https://www.youtube.
com/watch?v=TP6w
UYDHs60

Gaminių modeliavimas.

Google classroom.

Detalių
gaminimas,
jungimas, apdaila,
demonstravimas.

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.youtube.
com/watch?v=DfMM
wt6XYwo;
https://www.youtube.
com/watch?v=TP6w
UYDHs60

Gaminių modeliavimas.

Google classroom.

Detalių
gaminimas,
jungimas, apdaila,
demonstravimas.

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.youtube.
com/watch?v=DfMM
wt6XYwo;
https://www.youtube.
com/watch?v=TP6w
UYDHs60

Vairavimo įrenginiai

Google classroom.

III
g. klasės

Vairavimo įrenginiai;
Priežiūra.

Google classroom.

Stabdžių sistema

Google classroom.

Stabdžių sistema;
Priežiūra.

Google classroom.

Pagal pateiktą
medžiagą
išanalizuoti
vairavimo
mechanizmus

Atsiųsti darbai
vertinimi
kaupiamaisias balais

Pagal pateiktą
medžiagą
išanalizuoti
vairavimo
mechanizmus,
pateikti atsakymus

Atsiųstų darbų
vertinimas pažymiu

Pagal pateiktą
medžiagą
išanalizuoti stabdžių
sistemą

Atsiųsti darbai
vertinimi
kaupiamaisias balais

Pagal pateiktą
medžiagą
išanalizuoti stabdžių
mechanizmus,
pateikti atsakymus

Atsiųstų darbų
vertinimas pažymiu

https://technologinisug
dymas.weebly.com/upl
oads/1/1/6/5/11651616/
automobiliai.pdf

https://technologinisu
gdymas.weebly.com/u
ploads/1/1/6/5/116516
16/automobiliai.pdf

https://technologinisu
gdymas.weebly.com/u
ploads/1/1/6/5/116516
16/automobiliai.pdf

https://technologinisu
gdymas.weebly.com/u
ploads/1/1/6/5/116516
16/automobiliai.pdf

IV
g. klasės

Saugus eismas

Google classroom.

Saugus eismas

Google classroom.

Saugus eismas

Google classroom.

Saugus eismas

Google classroom.

Dailė
Mokytojas R. Venskūnas

Kelių eismo
taisyklių
nagrinėjimas

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.ketbilietai.
lt/testas/tipas

Kelių eismo
taisyklių
nagrinėjimas

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.ketbilietai.lt
/testas/tipas

Kelių eismo
taisyklių
nagrinėjimas

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.ketbilietai.lt
/testas/tipas

Kelių eismo
taisyklių
nagrinėjimas

Atlikti darbai vertinami
pagal užduoties
reikalavimus ir
vertinimo kriterijus.

https://www.ketbilietai.lt
/testas/tipas

Klasė/
klasių
srautas

I
klasės

II
g. klasės

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas,
priemonės

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai ir
terminai, vertinimas

Nuorodos

Šiuolaikinė Lietuvos dailė,
Tautvydo Davainio kūryba.

Google classroom
platformoje

Tautvydo
Davainio kūrybos
analizė.

Atsiųsta analizė
raštu, vertinimas
pažymiu.

MO centas
https://mo.lt/

Kūrybinis darbas ,,Gyvenimas ant
stalo”

Google classroom
platformoje.

Interpretacija,
Tautvydo
Davainio kūrybos
principais.

Kūrybinis darbas.

MO centas
https://mo.lt/

Šiuolaikinė Lietuvos dailė,
Andriaus Miežio kūryba.

Google classroom
platformoje.

Andriaus Miežio
kūrybos anlizė.

Įvertinti kūrybos
raidą raštu,
vertinimas pažymiu.

MO centas
https://mo.lt/

Kūrybinis darbas ,,Dzin dzen,
bum bam, rožiniais akiniais”

Google classroom
platformoje.

Interpretacija
Andriaus Miežio
kūrybos
principais.

Atlikti kūrybinį
darbą, vertinimas
pažymiu.

MO centas
https://mo.lt/

Gatvės menas- Julien Malland
kūryba.

Google classroom
platformoje.

Atsiųsta analizė
raštu, vertinimas
pažymiu.

http://artstreet/

Kūrybinis darbas ,,Mano gatvė”

Google classroom
platformoje.

Atlikti kūrybinį
darbą, vertinimas
pažymiu.

http://artstreet/

Julien Malland
kūrybos analizė.

Pasirinkto namo
interpretacijaprojektas.

III
g. klasės

IV
g. klasės

Gatvės menas- Gervasio Arturo
Cabrera kūryba.

Google classroom
platformoje.

Gervasio Arturo
Cabrera kūryba.

Atsiųsta analizė
raštu, vertinimas
pažymiu.

http://artstreet/

Kūrybinis darbas ,,Mano gatvė”

Google classroom
platformoje.

Pasirinkto namo
interpretacijaprojektas.

Atlikti kūrybinį
darbą, vertinimas
pažymiu.

http://artstreet/

Google classroom
platformoje.

Gaetono Previati
kūrybos analizė.

Įvertinti kūrybos
raidą raštu,
vertinimas pažymiu.

nationalgallery.org.uk

Kūrybinis darbas ,,Motinystė”

Google classroom
platformoje.

Simbolinė kūrinio
impovizacija.

Atlikti kūrybinį
darbą, vertinimas
pažymiu.

nationalgallery.org.uk

Dokumentalumas, John
Wonnacott kūryboje.

Google classroom
platformoje.

John Wonnacott
kūrybos analizė.

Įvertinti kūrybos
raidą raštu,
vertinimas pažymiu.

tate.org.uk

Kūrybinis darbas ,,Nežinomi
gatvės vaikai”

Google classroom
platformoje.

Kūrybinė
improvizacija.

Atlikti kūrybinį
darbą, vertinimas
pažymiu.

tate.org.uk

Abstraktusis ekspresionizmasTom Dunn kūryboje.

Google classroom
platformoje.

Abstraktaus
ekspresionizmo
principai.

Įvertinti Tom Dunn
kūrybos raidą,
vertinimas pažymiu.

http://www
elhurgador.com/

Kūrybinis darbas ,,Kontroliuojamas
chaosas”

Google classroom
platformoje.

Interpretuoti Tom
Dunn kūrybą.

Atlikti kūrybinį
darbą, vertinimas
pažymiu.

http://elhurgador.com/

Italų divizionizmas- Gaetano
Previati kūryba.

Kūrybinis darbas ,,Kontroliuojamas
chaosas”

Google classroom
platformoje.

Interpretuoti Tom
Dunn kūrybą.

Naujų idėjų pradžia Jose Manuelio
Perez Latorre architektūroje.

Google classroom
platformoje.

Perez Latorre
architektūros
analizė.

Atlikti kūrybinį
darbą, vertinimas
pažymiu.

http://elhurgador.com/

Įvertinti kūrybos
raidą raštu,
vertinimas pažymiu

htto://subtilitas.com/

Atsiskaitymo būdai ir
terminai, vertinimas

Nuorodos

Braižyba
Mokytojas R. Venskūnas
Klasė/
klasių
srautas
III
g. klasės

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas,
priemonės

Užduočių tipas

Statmenasis projektavimas.
Kompiuterio pelės brėžinys,
frontalioje, profilinėje,
horizontalioje projekcijose.

Google classroom
platformoje.

Brėžinių
atlikimas.

Užduočių atlikimas,
vertinimas pažymiu.

Braižyba-google

Statmenasis projektavimas.
Kompiuterio pelės brėžinys,
frontalioje, profilinėje,
horizontalioje projekcijose.

Google classroom
platformoje.

Brėžinių
atlikimas.

Užduočių atlikimas,
vertinimas pažymiu.

Braižyba-google

Statmenasis projektavimas.
Kompiuterio pelės brėžinys,
frontalioje, profilinėje,
horizontalioje projekcijose.

Google classroom
platformoje.

Brėžinių
atlikimas.

Užduočių atlikimas,
vertinimas pažymiu.

Braižyba-google

IV
g. klasės

Statmenasis projektavimas.
Kompiuterio pelės brėžinys,
frontalioje, profilinėje,
horizontalioje projekcijose.

Google classroom
platformoje.

Brėžinių
atlikimas.

Užduočių atlikimas,
vertinimas pažymiu.

Braižyba-google

Automobilio projektavimas,
dizainas, brėžinys.

Google classroom
platformoje.

Automobilio
projektavimas,
dizainas.

Užduočių atlikimas,
vertinimas.

Braižyba-google

Automobilio projektavimas,
dizainas, brėžinys.

Google classroom
platformoje

Automobilio
projektavimas,
dizainas.

Užduočių atlikimas,
vertinimas.

Braižyba-google

Automobilio projektavimas,
dizainas, brėžinys.

Google classroom
platformoje.

Automobilio
brėžinys.

Užduočių atlikimas,
vertinimas.

Braižyba-google

Automobilio projektavimas,
dizainas, brėžinys.

Google classroom
platformoje.

Automobilio
brėžinys.

Užduočių atlikimas,
vertinimas.

Braižyba-google

Muzika
Mokytoja S. Radžiūnaitė
Klasė/
klasių
srautas

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas,
priemonės

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai ir
terminai, vertinimas

Nuorodos

I
g. klasės

L. van Bethoven. Vienos klasikai.
Muzikos kūrinių klausymas ir
analizė.

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.

Muzikos klausymas
ir analizė. Muzikos
klausymo lentelės
užpildymas. Girdėtų
kūrinių sąrašas

Darbą siųsti Moodle
platformoj iki kitos
pamokos.

Muzikos klausymas
ir analizė. Muzikos
klausymo lentelės
užpildymas. Girdėtų
kūrinių sąrašas.

Darbą siųsti Moodle
platformoj iki kitos
pamokos.

Konsultacija numatytu
laiku.

L. van Bethoven. „Laiškas Elizai“

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Romantizmo epocha. Kultūra ir
menas.

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Laiškas laisva forma
klausant L. van
Bethoven. „Laiškas
Elizai“

Muzikos klausymas
ir analizė. Muzikos
klausymo lentelės
užpildymas. Girdėtų
kūrinių sąrašas.
Atsakyti į klausimą.

Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

https://www.lrt.lt/mediat
eka/irasas/19872/muziko
s-istorijos-diurerisbethovenas-melancholija

https://youtu.be/TWg2q9
dwIDk

Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

Darbą siųsti Moodle
platformoj iki kitos
pamokos.Vertinimas :
El. sistemos
numatytasis; Pastabos;
Pagyrimai.

SMP

Romantizmo epochos kompozitoriai Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
ir jų kūriniai
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

II
g. klasės

Muzikos poveikis emocinei
žmogaus savijautai;

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Kūrybinė užduotis

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Kiekvienas
moksleivis surandą
vieną (skirtingą nei
kiti) romantizmo
epochos
kompozitorių bei
pateikia vieną jo
kūrinio įrašą.
Surasti ir pateikti
bent 2 lietuvių
liaudies dainas,
kurias panaudojo
M.K/Čiurlionis savo
kūryboje. Įkelti
pavyzdžius.
(Nuorodos kūrinių,
kuriuose panaudotos
lietuvių liaudies
dainos)

Audio – video
aplinkos įrašimas ir
pritaikymas vienai iš
M.K.Čiurlionio
simfoninių poemų

Darbą siųsti Moodle
platformoj iki kitos
pamokos.
Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

Darbą siųsti Moodle
platformoj iki kitos
pamokos.
Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

Darbą siųsti Moodle
platformoj iki kitos
pamokos.
Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

M. K. Čiurlionis Muzikos ir dailės
sintezė apibendrinimas.Kūrybinė
užduotis

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Video – audio įrašas. Siųsti padarytą vaizdo
įrašą ir atsakymus
Aplinkos garsai,
Moodle platformoj iki
miesto triukšmas.
kitos pamokos.
Įrašo trukmė 1,5
min.
Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultaciją numatytu
laiku.

Diskusija. Video –
audio įrašų
palyginimas su M.
K. Čiurlionio
simfonine poema
„Miške“

Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

https://www.youtube.
com/watch?v=cwiVPov7o&ab_channel=Ga
brieliusBagdonas

Baroko epochos instrumentinė
muzika

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Papildyti informaciją Vertinimas : El.
pateiktam video
sistemos numatytasis;
failui.
Pastabos; Pagyrimai.

https://www.youtube.
com/watch?v=E9DiaJ
yHjg&ab_channel=Catli
n

Baroko instrumentinė muzika

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Labiausiai patikęs
Vertinimas : El.
baroko epochos
sistemos numatytasis;
muzikos kūrinys.
Pastabos; Pagyrimai.
(internetinė nuoroda)

Video – audio įrašų aptarimas.

III
g. klasės

IV
g. klasės

Baroko instrumentinė muzika

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Muzikos klausymas
ir analizė.

Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

https://www.youtube.co
m/watch?v=BjnnUCmN
REI&t=122s&ab_chann
el=HALIDONMUSIC

Baroko instrumentinė muzika

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Klausytų kūrinių
sąrašas.

Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

https://www.youtube.co
m/watch?v=BjnnUCmN
REI&t=122s&ab_chann
el=HALIDONMUSIC

Romantizmo epochos opera.

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Romantizmo epochos
instrumentinė muzika

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Atsakyti į
klausimus

Sudaryti klausomų
kūrinių sąrašą

Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

https://www.lrt.lt/med
iateka/irasas/19853/be
austanti-ausrelemuzikos-pamokaromantizmaspasaulio-sielvartasmaistas-ir-meile

Programinė muzika romantizmo
epochoje (2 pamokos)

Užduotys pateikiamos
per Manodienynas.
Medžiagos pateikimas
per Moodle sistemą.
Konsultacija numatytu
laiku.

Papildyti
informaciją.(2
internetinės
nuorodos su aprašu)

Vertinimas : El.
sistemos numatytasis;
Pastabos; Pagyrimai.

https://www.youtube.
com/watch?v=zM1dc
4tbYzE

Teatras
Mokytoja U. Žirgulė
Klasė/
klasių
srautas

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas,
priemonės

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai ir
terminai, vertinimas

Nuorodos

Metaforiškas teatras (2pam.)

Google classroom
platforma

Bendras teorijos
pristatymas,
pasitelkiant priskirtų
spektaklių ištraukas

Kaupiamasis
vertinimas. Darbą
siųsti Classroom
platformoje iki kitos
pamokos.

https://smp2014me.ugdo
me.lt/index.php/site/mo/
mo_id/436

Kultūriniai įvaizdžiai spektakliuose
(2 pam.)

Google classroom
platforma

Teorijos
įsisavinimas žiūrint
pateiktą video
medžiagą

Kaupiamasis
vertinimas. Darbą
siųsti Classroom
platformoje iki kitos
pamokos.

https://smp2014me.ugdo
me.lt/index.php/site/mo/
mo_id/441

20K54

Kūrybinė užduotis (2 pam.)

Google classroom
platforma

Aktorinis poezijos
įrašas

Kaupiamasis
vertinimas. Darbą
siųsti Classroom
platformoje iki kitos
pamokos.

Henriko Radausko
poezija.

Google classroom
platforma

Kūrybinio projekto
schema, pavyzdžio
analizė

Kaupiamasis
vertinimas. Darbą
siųsti Classroom
platformoje iki kitos
pamokos.

https://www.youtube.co
m/watch?v=Itt0j19z-2o

Aktorius ir personažas (2 pam.)

Google classroom
platforma

Pateiktos video
medžiagos peržiūra

Kaupiamasis
vertinimas. Darbą
siųsti Classroom
platformoje iki kitos
pamokos.

https://www.youtube.co
m/watch?v=WVyAQuY
OMnA

Režisierius E. Nekrošius spektaklis
„ Hamletas“ (2pam.)

Google classroom
platforma

Spektaklio ištraukos Kaupiamasis
peržiūra, atsakymas į vertinimas. Darbą
klausymus.
siųsti Classroom
platformoje iki kitos
pamokos.

https://www.youtube.co
m/watch?v=jblEMn_qyZ
Q&t=50s

Keistuolių teatras (2pam.)

Google classroom
platforma

Vaizdo klipo
peržiūra, refleksija.

https://www.youtube.co
m/watch?v=a5CLhelRh3
0

Kūrybinis projektas (2pam.)

21K52

Kaupiamasis
vertinimas. Darbą
siųsti Classroom
platformoje iki kitos
pamokos.

Teatro kūrybos tikslumo ir
kryptingumo veiksniai (2 pam.)

Google classroom
platforma

Pateiktos video
medžiagos peržiūra

Kaupiamasis
vertinimas. Darbą
siųsti Classroom
platformoje iki kitos
pamokos.

https://www.youtube.co
m/watch?v=6jAgoUhSN
RE

Fizinis ugdymas
Mokytojai: V. Ramanauskienė, D. Šertvytienė, T. Domarkas.

Klasė/
klasių
srautas
I
g. klasės

Tema

Fizinis aktyvumas. Aerobinis
krūvis, cardio pratimai.

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas,
priemonės
PDF formatu medžiaga,
Youtube vaizdo įrašai
patalpinami Google
Classroom platformoje.

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai ir
terminai, vertinimas

Nuorodos

Pamokos temos
analizė, cardio
pratimų atlikimas,
fizinio krūvio
intensyvumo
nustatymas.

Atsakymai į klausimus.

https://www.breakingfit.l
t/perskaityk/kardiotreniruociu-nauda-musuorganizmui
http://www.veidas.lt/suol
iukai-per-sokdynenaudingesni-nei-krosasar-aerobika
https://www.15min.lt/gy
venimas/video/10minuciu-treniruote-susokdyne-28482
https://www.youtube.co
m/watch?v=b7YoGQuX
YRE

Google Classroom
platformoje.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
teisingas atsakymas į
klausimus.

PDF formatu medžiaga,
Youtube vaizdo įrašai
patalpinami Google
Classroom platformoje.

Pamokos temos
analizė, raumenų
stiprinimo pratimų
atlikimas.

Atsakymai į klausimus.

Google Classroom
platformoje.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
teisingas atsakymas į
klausimus.

Fizinis aktyvumas. Individualaus,
raumenų stiprinimo, treniruotės
plano sudarymas.

Google Classroom
platformoje.

Individualaus, 45
min. raumenų
stiprinimo,
treniruotės plano
sudarymas.
Raumenis
stiprinančių pratimų
atlikimas.

Sudaryto individualaus
plano vertinimas.

Fizinis aktyvumas. Individualaus,
raumenų stiprinimo, treniruotės
plano sudarymas.

Google Classroom
platformoje.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
pagal mokytojo
rekomendacijas.

Fizinis aktyvumas. Aerobinis
krūvis, cardio pratimai.

Fizinis aktyvumas. Pilates pratimai,
giliųjų kūno raumenų lavinimas.

Fizinis aktyvumas. Pilates pratimai,
giliųjų kūno raumenų lavinimas.

http://pilatesas.weebly.co
m/pilates.html
https://www.youtube.co
m/watch?v=OYO6vjzT4
90
https://www.youtube.co
m/watch?v=E2v7HHSP
Okg

II
g. klasės

Sveika gyvensena, sveikatos
stiprinimo priemonės.

Google Classroom
platformoje.

LSU profesoriaus A. Paskaitos išklausymas.
Skurvydo paskaitos
apie sveiką
gyvenseną, sveikatos
stiprinimo
priemones
išklausymas,
komentarų
pateikimas.

Sveika gyvensena, sveikatos
stiprinimo priemonės.

Google Classroom
platformoje.

Konsultacijos,
atliktų užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balaspateikti komentarai,
užduotis atlikta laiku.

Pamokos temos
analizė, cardio
pratimų atlikimas,
fizinio krūvio
intensyvumo
nustatymas.

Atsakymai į klausimus.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
teisingas atsakymas į
klausimus.

Mankšta. Fizinis aktyvumas. Cardio Google classroom
pratimai.
platforma.
Vaizdo įrašai: facebook,
youtube ir kiti įvairiausi
tikslingi įrašai.
Vaizdiniai pavyzdžiai.

Mankšta. Cardio pratimai.

Google Classroom
platformoje.

https://www.facebook.co
m/albertas.skurvydas.7/v
ideos/266967923664349
0/

ttps://www.breakingfit.lt/
perskaityk/kardiotreniruociu-nauda-musuorganizmui
https://www.youtube.co
m/watch?v=IcLHfALhP
g4

Sportiniai žaidimai
Krepšinis

Google classroom
platforma.

Pamokos temos
analizė.

Atsakymai į klausimus.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
teisingas atsakymas į
klausimus.

Pamokos temos
analizė, mankštos
pratimų atlikimas,
fizinio krūvio
intensyvumo
nustatymas.

Atsakymai į klausimus.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
teisingas atsakymas į
klausimus.

Vaizdo įrašai: facebook,
youtube ir kiti įvairiausi
tikslingi įrašai.
Vaizdiniai pavyzdžiai.

Sportiniai žaidimai
Krepšinis

Mankšta-5
Reguliarios mankštos paradoksas:
išeikvodami energiją jūs įgyjate jos
daugiau.

Mankšta-5
Reguliarios mankštos paradoksas:
išeikvodami energiją jūs įgyjate jos
daugiau.

Google classroom
platforma.

Google classroom
platforma.
Vaizdo įrašai: facebook,
youtube ir kiti įvairiausi
tikslingi įrašai.
Vaizdiniai pavyzdžiai.

Google classroom
platforma.

https://www.youtube.co
m/watch?v=8foFVn3h5I
0
https://www.youtube.co
m/watch?v=Ai2BA__c6
ag

https://www.youtube.co
m/watch?v=fSMoN6btLQ
https://www.youtube.co
m/watch?v=YsvklJ84zg
E

Sportiniai žaidimai
Krepšinis

Google classroom
platforma.
Vaizdo įrašai: facebook,
youtube ir kiti įvairiausi
tikslingi įrašai.
Vaizdiniai pavyzdžiai.

III-IV
g. klasės
(merginos)

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Atsakymai į klausimus.

https://www.youtube.co
m/watch?v=ZP1McpZD
oJs
https://www.youtube.co
m/watch?v=AJnSdCaqs
A8
https://www.youtube.co
m/watch?v=gdAwUHL
WdjU
http://www.ssus.lt/ssusa
dmin/kiti/lmitkcedit/uplo
ads/files/Rekomendacijo
s%20mokini%C5%B3%
20fizinio%20aktyvumo
%20ir%20sveikatos%20t
ema.pdf

Dienos fizinio aktyvumo ir pulso
sąsajų nustatymas (2 pamoka)

PDF formatu medžiaga,
Youtube vaizdo įrašai
patalpinami Google
Classroom platformoje.

Sudaryti pulso
kreivę, užpildyti
duomenų analizę.

Sudaryti pulso kreivę ir
užpildyti duomenų
lentelę.
Terminas-savaitė.

Dienos fizinio aktyvumo ir pulso
sąsajų nustatymas. Rezultatų
analizė. Konsultacija

Google Classroom
platforma.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balas.

Asmeninės treniruotės sudarymas.

PDF formatu medžiaga,
Youtube vaizdo įrašai
patalpinami Google
Classroom platformoje.

Asmeninės
Sudaryti pulso kreivę ir
treniruotės plano
užpildyti duomenų
sudarymas (teorinis). lentelę.
Terminas-savaitė.

Asmeninės treniruotės sudarymas.
Rezultatų analizė. Konsultacija

Google Classroom
platforma.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balas.

http://www.kfsajunga.lt/
assets/files/RBimba_pas
kaita.pdf

III-IV
g. klasės
(vaikinai)

Praktinis treniruotės plano
sudarymas.

PDF formatu medžiaga
patalpinama Google
Classroom platformoje.

Asmeninės
treniruotės plano
sudarymas
(praktinis).

Sudaryti pulso kreivę ir
užpildyti duomenų
lentelę.
Terminas-savaitė.

Praktinis treniruotės plano
sudarymas. Rezultatų analizė.
Konsultacija

Google Classroom
platforma.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balas.

Profesoriaus A. Skurvydo paskaitos
peržiūra.

Youtube vaizdo įrašas
patalpinamas Google
Classroom platformoje.

Peržiūrėti paskaitos
video.

Nevertinama.

https://www.youtube.co
m/watch?v=wUwM6RpmkQ

D. Barkausko paskaita.

Youtube vaizdo įrašas
patalpinamas Google
Classroom platformoje.

Peržiūrėti paskaitos
video.

Nevertinama.

https://www.youtube.co
m/watch?v=mh6zDf6Er
h8

Sportiniai žaidimai

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Atsakymai į klausimus.

Google classroom
platforma.

https://www.youtube.co
m/watch?v=ZP1McpZD
oJs
https://www.youtube.co
m/watch?v=AJnSdCaqs
A8
https://www.youtube.co
m/watch?v=ZP1McpZD
oJs

Krepšinis

Vaizdo įrašai: facebook,
youtube ir kiti įvairiausi
tikslingi įrašai.
Vaizdiniai pavyzdžiai.

http://www.kfsajunga.lt/
assets/files/RBimba_pas
kaita.pdf

Sportiniai žaidimai
Krepšinis

Mankšta. Cardio pratimai.

Google classroom
platforma.

Google classroom
platforma.
Vaizdo įrašai: facebook,
youtube ir kiti įvairiausi
tikslingi įrašai.
Vaizdiniai pavyzdžiai.

Mankšta. Cardio pratimai.

Google classroom
platforma.

Sportiniai žaidimai

Google classroom
platforma.

Krepšinis

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
teisingas atsakymas į
klausimus.

Pamokos temos
analizė, cardio
pratimų atlikimas,
fizinio krūvio
intensyvumo
nustatymas.

Atsakymai į klausimus.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
teisingas atsakymas į
klausimus.

Pamokos temos
analizė.

Atsakymai į klausimus.
https://www.youtube.co
m/watch?v=8foFVn3h5I
0

Vaizdo įrašai: facebook,
youtube ir kiti įvairiausi
tikslingi įrašai.
Vaizdiniai pavyzdžiai.

Sportiniai žaidimai
Krepšinis

Google classroom
platforma.

ttps://www.breakingfit.lt/
perskaityk/kardiotreniruociu-nauda-musuorganizmui
https://www.youtube.co
m/watch?v=IcLHfALhP
g4

https://www.youtube.com
/watch?v=Ai2BA__c6ag

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
teisingas atsakymas į
klausimus.

Mankšta
Reguliarios mankštos paradoksas:
išeikvodami energiją jūs įgyjate jos
daugiau.

Mankšta
Reguliarios mankštos paradoksas:
išeikvodami energiją jūs įgyjate jos
daugiau.

Google classroom
platforma.
Vaizdo įrašai: facebook,
youtube ir kiti įvairiausi
tikslingi įrašai.
Vaizdiniai pavyzdžiai.

Google classroom
platforma.

Pamokos temos
analizė, mankštos
pratimų atlikimas,
fizinio krūvio
intensyvumo
nustatymas.

Atsakymai į klausimus.

Konsultacijos,
įsivertinimas, atliktų
užduočių
įvertinimas.

Kaupiamasis balasužduotis atlikta laiku,
teisingas atsakymas į
klausimus.

https://www.youtube.co
m/watch?v=fSMoN6btLQ
https://www.youtube.com
/watch?v=YsvklJ84zgE

