KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA
GAMTOS MOKSLŲ NUOTOLINIO MOKYMO PLANAI

Biologija
Mokytoja/mokytojos: N. Moliejienė
Klasė/
klasių
srautas
I ak, I 1ki
g. klasės

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas, priemonės

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai
ir terminai,
vertinimas

Nuorodos

Šalinimo sistema. Inkstai ir Eduka klasė platforma, zoom
kiti šalinimo organai.
video pamoka

Mano saugykla,
duomenų banko
užduotys pratybų
sąsiuvinyje

Kaupiamasis
vertinimas

http://www.technologijos.l
t/n/mokslas/zmogus_ir_me
dicina/zyme/Salinimo-sist
ema?tid=10396

Organizmo funkcijų
savireguliacija.Sekrecijos
liaukos.

Eduka klasė platforma, zoom
video pamoka

Duomenų banko, testai
užduotys pratybų
sąsiuvinyje

Kaupiamasis
vertinimas už atliktas
užduotis pratybų
sąsiuvinyje

http://ligos.sveikas.lt/lt/lig
os/endokrinines_sistemos_
ligos/

Neuronai ir nervai.
Refleksas.

Eduka klasė platforma, zoom
video pamoka

Duomenų banko
užduotys, užduotys
pratybų sąsiuvinyje

Kaupiamasis
vertinimas

https://lt.wikipedia.org/wi
ki/Nerv%C5%B3_sistema

Centrinė nervų sistema.
Galvos ir nugaros
smegenys.

Eduka klasė platforma,zoom
video pamoka, Power point
pristatymai

Mano saugykla,
duomenų banko
užduotys, pratybų
sąsiuvinio užduotys

Apklausa žodžiu.

https://lt.wikipedia.org/wi
ki/Nerv%C5%B3_sistema

Jutimo organai.

Edukaklasė platforma,zoom
video pamoka

Užduotys pratybų
sąsiuvinyje

Kaupiamasis
vertinimas

http://www.ugdome.lt/ko
mpetencijos5-8/pagrindini
s/kompetenciju-ugdymo-p
raktika/pamoka/biologijospamoku-aprasai-su-priedai
s/jutimo-organai-ir-pojucia
i/

Akis -regos organas.
Ausis- klausos ir
pusiausvyros organas

Eduka klasė platforma, zoom
video pamoka

Duomenų banko
užduotys.Užduotys
pratybų sąsiuvinyje

Pratybų sąsiuvinio
http://www.sveikaakis.lt/a
užduočių kaupiamasis pie-akis/is-ko-susideda-mu
vertinimas
su-akys/17

Duomenų banko, testai
užduotys pratybų
sąsiuvinyje

Vertinimos pratybų
sąsiuvinio užduotys

Organizmų dauginimasis ir Eduka klasė platforma, zoom
vystymasis.
video pamoka

http://www.gvu.lt/biologij
a/teorija/9-klase/dauginim
asis-ir-vystymasis/

2vk, 2c,2a

Žmogaus dauginimosi
organai. Lytinės ląstelės ir
jų susidarymas.

Eduka klasė platforma, zoom
video pamoka, Power point
pristatymai

Duomenų banko, testai
užduotys pratybų
sąsiuvinyje

Pratybų užduočių
vertinimas.

http://www.gvu.lt/biologij
a/teorija/9-klase/dauginim
asis-ir-vystymasis/

Nuo vienos ląstelės iki
organizmo.Kontraceptinės
priemonės.

Eduka klasė platforma, zoom
video pamoka, Power point
pristatymai

Mano saugykla,
duomenų banko
užduotys pratybų
sąsiuvinyje

Apklausa žodžiu,
zoom platformoje

Vidutinio klimato juostos
miškai

Mano saugykla, duomenų
banko užduotys, zoom video
pamoka

Mano saugykla,
duomenų banko
užduotys pratybų
sąsiuvinyje, darbas su
vadovėlio medžiaga

Kaupiamasis
vertinimas

https://aplinka.lt/ekosistem
os

Dykumos ir drėgnieji
atogrąžų miškai

Edukaklasė platforma, zoom
video pamoka, Power point
pristatymas

Duomenų banko, testai
užduotys pratybų
sąsiuvinyje, darbas su
vadovėlio medžiaga

Kaupiamasis
vertinimas už atliktas
užduotis pratybų
sąsiuvinyje

https://www.youtube.com/
watch?v=euWKed54O0w

Atsiskaitymas ,,Mitybos
ryšiai, lygmenys. Biomai”.

Eduka platforma

Eduka saugyklos
užduotys.

Vertinama pažymiu į
dienyną

11A
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Biosfera. Medžiagų
apytaka biosferoje.

Eduka klasė platforma, zoom
video pamoka, Power point
pristatymas

Mokinių darbų
pristatymas

Vertinama pažymiu

http://www.studijos.lt/nep
atvirtinti-rasto-darbai/refer
atas/1157/?page=2

Žmogaus poveikis
aplinkai.
Oro, vandens, dirvos tarša.

Eduka klasė platforma, zoom
video pamoka, Power point
pristatymas

Mokinių darbų
pristatymas

Vertinama pažymiu

https://aplinka.lt/reiksming
i-zmogaus-veiklos-poveiki
ai

. Homeostazės samprata.

Eduka klasė platforma,

Edukaklasė
platformoj sukurtos
užduotys. Vertinimas
pažymiu

https://lt.wikipedia.org/wi
ki/Homeostaz%C4%97

Odos sandara

Zoom platformoje vaizdo
pamokos, ppt pateiktys

Duomenų banko,mano
saugyklos, testai

Vidaus sekrecijos liaukos.
Cukrinis diabetas.

Eduka klasė platforma, Zoom
platformoje vaizdo pamoka ,ppt
pateiktys

Duomenų banko, mano
saugyklos, Biologija
prieš egzaminą

Edukaklasė
platformoj sukurtos
užduotys.
Kaupiamasis
vertinimas

http://ligos.sveikas.lt/lt/lig
os/endokrinines_sistemos_
ligos/

Šalinimas. Inksto sandara.

Eduka klasė platforma, Zoom
platformoje vaizdo pamoka, ppt
pateiktys

Duomenų banko, mano
saugyklos. Paruoštos
papildomos užduotys,
darbas su vadovėlio
medžiaga

Atlikti iki sekančios
pamokos

http://www.technologijos.l
t/n/mokslas/zmogus_ir_me
dicina/zyme/Salinimo-sist
ema?tid=10396

https://sodas.ugdome.lt/
Osmoreguliacija

Eduka klasė platforma, Zoom
platformoje vaizdo pamoka

Duomenų banko, mano
saugyklos, struktūrinės
užduotys naudojantis
vadovėlio medžiaga

Atlikti iki sekančios
pamokos

.Kontrolinis darbas
,,Sekrecijos liaukos,
šalinimo sistema“

Eduka platforma

Eduka saugyklos
užduotys

Vertinama pažymiu

Eduka klasė platforma, Zoom
platformoje vaizdo pamoka

Nusipiešti neurono
sandarą

Atlikti iki sekančios
pamokos

https://lt.wikipedia.org/wi
ki/Nerv%C5%B3_sistema

Eduka klasė platforma, Zoom
platformoje vaizdo pamoka

Nusipiešti sinapsę,
sužymėti impulso
plitimą, nagrinėti
vadovėlio medžiagą

Atlikti iki sekančios
pamokos

https://lt.wikipedia.org/wi
ki/Nerv%C5%B3_sistema

Nervinio audinio sandara

Nervinio audinio plitimas
sinapse.

https://sodas.ugdome.lt/me
todiniai-dokumentai/perzi
ura/746

Centrinė NS. Galvos ir
nugaros smegenys.

Jutimai. Skonis,uoslė.

Rega ir klausa

Vitaminai ir mineralinės
medžiagos

Eduka klasė platforma, Zoom
platformoje vaizdo pamoka

Užpildyti
lentelę,,Galvos
smegenų dalys ir
atliekama funkcija”

Atlikti iki sekančios
pamokos

https://lt.wikipedia.org/wi
ki/Nerv%C5%B3_sistema

Eduka klasė platforma, Zoom
platformoje vaizdo pamoka,
Power point skaidrių pristatymas
pristatymas

Mokinių pristatymai

Vertinama pažymiu

ttp://www.ugdome.lt/kom
petencijos5-8/pagrindinis/
kompetenciju-ugdymo-pra
ktika/pamoka/biologijos-p
amoku-aprasai-su-priedais
/jutimo-organai-ir-pojuciai
/

Eduka klasė platforma, Zoom
platformoje vaizdo pamoka,
Power point skaidrių pristatymas
pristatymas

Mokinių pristatymai

Vertinama pažymiu

http://www.sveikaakis.lt/a
pie-akis/is-ko-susideda-mu
su-akys/17

Eduka klasė platforma, Zoom
platformoje vaizdo pamoka,
Power point skaidrių pristatymas
pristatymas

Darbas su vadovėlio
medžiaga

Atlikti iki sekančios
pamokos

https://www.youtube.com/
watch?v=sDXnyxvS9z4

Vidaus sekrecijos liaukos.
11B 21K34 Cukrinis diabetas.

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka

Duomenų banko,mano
saugyklos, Pristatymo
paruošimas

Atlikti per savaitę

http://ligos.sveikas.lt/lt/lig
os/endokrinines_sistemos_
ligos/cukrinis_diabetas_cu
kralige

Šalinimas. Inksto
sandara.Odos sandara.

Eduka klasė platforma,zoom
vaizdo pamoka

Duomenų banko, mano
saugyklos, darbas su
vadovėliu

Atlikti pamokos
metu, kaupiamasis
vertinimas

https://sodas.ugdome.lt/

Nervinio audinio sandara

Eduka klasė platforma,zoom
vaizdo pamoka

Duomenų banko, mano
saugyklos, darbas su
vadovėliu

Edukaklasė
platformoj
kaupiamasis
vertinimas

https://vilniausdenticija.lt/
kada-d gsta-dantys/y h

Duomenų banko, mano
saugyklos, testai

Edukaklasė
platformoj
kaupiamasis
vertinimas

https://lt.wikipedia.org/wi
ki/Nerv%C5%B3_sistema

Nervinio audinio plitimas
sinapse.

Eduka klasė platforma,zoom
vaizdo pamoka

https://healthylife.lt/virski
nimo-fermentai/

Eduka klasė platforma,zoom
vaizdo pamoka

Duomenų banko, mano
saugyklos, testai

Edukaklasė
platformoj
kaupiamasis
vertinimas

https://lt.wikipedia.org/wi
ki/Nerv%C5%B3_sistema

Jutimai. Skonis, uoslė.

Eduka klasė platforma,zoom
vaizdo pamoka

Duomenų banko, mano
saugyklos, testai

Edukaklasė
platformoj
kaupiamasis
vertinimas

https://lt.wikipedia.org/wi
ki/Nerv%C5%B3_sistema

Rega ir klausa

Eduka klasė platforma,zoom
vaizdo pamoka

Duomenų banko, mano
saugyklos, testai

Edukaklasė
platformoj
kaupiamasis
vertinimas

http://www.sveikaakis.lt/a
pie-akis/is-ko-susideda-mu
su-akys/17

Eduka klasė platforma,zoom
vaizdo pamoka

Duomenų banko, mano
saugyklos, testai,
užduotys iį vadovėlio.

Edukaklasė
platformoj
kaupiamasis
vertinimas

https://www.youtube.com/
watch?v=sDXnyxvS9z4

Centrinė NS. Galvos ir
nugaros smegenys.

Vitaminai ir mineralinės
medžiagos
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Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka, power point
pristatymas

Uždavinių su lyties
Įvairių uždavinių
paveldėjimu pateikimas sprendimų vertinimas
komentaru

http://dienorastisdarbo.wee
bly.com/genetika1.html

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka

Uždavinių su
Įvairių uždavinių
,,sukibusių genų”
sprendimų vertinimas
paveldėjimu pateikimas komentaru

https://sodas.ugdome.lt/

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka

Uždavinių su kraujo
grupių paveldėjimu
pateikimas

Įvairių uždavinių
sprendimo vertinimas
komentaru

http://dienorastisdarbo.wee
bly.com/genetika1.html

Nepilnas dominavimas.

Edukaklasė platforma, zoom
vaizdo pamoka

Nepilno domonavimo
uždavinių pateikimas

Įvairių uždavinių
sprendimo vertinimas
komentaru

https://quizlet.com/354901
921/biologija-genetika-flas
h-cards/

Dihibridinis kryžminimas

Edukaklasė platforma, zoom
vaizdo pamoka, Power point
skaidrių pateikimas

Dihibridinio
kryžminimo uždavinių
pavyzdžiai

Dihibridinio
kryžminimo
uždavinių sprendimo
vertinimas komentaru

http://dienorastisdarbo.wee
bly.com/genetika1.html

Lyties genetika

20K29

Sukibusių su lytimi
požymių paveldėjimas.

Kraujo grupių
paveldėjimas

http://dienorastisdarbo.wee
bly.com/genetika1.html

Dihibridinio kryžminimo
uždaviniai

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka, Power point
skaidrių pateikimas

Uždavinių pavyzdžiai

Dihibridinio
kryžminimo
uždavinių sprendimo
vertinimas komentaru

http://dienorastisdarbo.wee
bly.com/genetika1.html

Geneologiniai medžiai.

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka, Power point
skaidrių pateikimas

Geneologinio medžio
užduotys

Užduočių vertinimas
komentaru

http://dienorastisdarbo.wee
bly.com/genetika1.html

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka

Įvairūs uždaviniai

Vertinama pažymiu

Genetikos uždavinių
sprendimas

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka

Įvairūs uždaviniai

Vertinama pažymiu

Žmogaus gemalo ir
vaisiaus raida iki gimimo.

Eduka klasė platforma

Duomenų banko,mano
saugyklos, darbas su
vadovėliu

Edukaklasė
platformoj,
kaupiamasis
vertinimas

Genetikos uždavinių
sprendimas

12B
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https://www.youtube.com/
watch?v=Q_4aSmEjwL0

Žalingų veiksnių poveikis
žmogaus gemalo ir
vaisiaus raidai.

Eduka klasė platforma

Duomenų banko, mano
saugyklos, darbas su
vadovėliu

Edukaklasė
platformoj vertinama
komentaru

https://www.youtube.com/
watch?v=QtCyXk9Crf8

Nevaisingumas ir šeimos
planavimas

Eduka klasė platforma

Duomenų banko, mano
saugyklos,darbas su
vadovėliu

Edukaklasė
platformoj, vertinama
komentaru

https://www.youtube.com/
watch?v=JJR6ThJBJKk

Mutacijų atsiradimo
priežastys ir įvairovė

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka, Power point
skaidrių pristatymas

Duomenų banko, mano
saugyklos užduotys
darbas su vadovėliu,
papildoma medžiaga

Edukaklasė
platformoj užduočių
kaupiamasis
vertinimas

http://techo.lt/mutacijos-2kas-kiek-kodel/

Mutagenai ir jų veikimo
mechanizmai

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka, Power point
skaidrių pristatymas

Darbas su vadovėlio
medžiaga edukaklasė
platformoj

Užduočių
kaupiamasis
vertinimas

http://www.vlmedicina.lt/l
t/rasti-mutagenai-400-kart
u-aktyvesni-uz-pirmtakus

Modifikacinis kintamumas

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka, power point
skaidrių pristatymas

Pristatymų paruošimas

Pristatymo vertinimas

http://biomokslai.blogspot.
com/2010/01/mutacijos.ht
ml

Genų technologijos.Genų
inžinerija.

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka, power point
skaidrių pristatymas

Pristatymų ruošimas,
darbas edukaklasėj su
vadovėliu

Pristatymo vertinimas

http://www.technologijos.l
t/n/mokslas/gamta_ir_biol
ogija/S-35961/straipsnis/G
enu-inzinerija--zmonijos-k
lestejimo-priezastis-ar-zuti
s

Genų technologijos
produktai

Eduka klasė platforma, zoom
vaizdo pamoka, power point
skaidrių pristatymas

Pristatymų paruošimas

Pristatymo vertinimas

https://www.youtube.com/
watch?v=G-nO1IBs0bg

Atsiskaitymo būdai
ir terminai,
vertinimas

Nuorodos

Nevertinama, atsakau
į klausimus, kurie
iškilo, aiškinantis
temą.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

Biologija
Mokytoja/mokytojos: Elena Gedvilienė
Klasė/
klasių
srautas

1gk, 1ki2,
1ki3, 1vk1,
1vk2

Tema

Periferinė nervų sistema

Savarankiškas darbas
Eduka platformoje

Jutimo organai padeda
pažinti aplinką

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas, priemonės

Užduočių tipas

PowerPoint prezentacija
Raštu atlikti užduotis
prisegama Eduka klasėje, zoom pratybose psl.42-44
vaizdo pamoka.

Testas

PowerPoint prezentacija
Raštu atlikti užduotis
prisegama Eduka klasėje, zoom pratybose psl.48-49
vaizdo pamoka.

20min. testas
vertinamas pažymiu

Nevertinama, atsakau
į klausimus, kurie
iškilo, atliekant
užduotis.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

Akis – regos organas

PowerPoint prezentacija
Paveikslėlių vadovėlyje
prisegama Eduka klasėje, zoom analizė.
vaizdo pamoka.
Atsakyti į klausimus
pratybose 49-50psl.

Nevertinama, atsakau
į klausimus, kurie
iškilo, atliekant
užduotis.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

Ausis - klausos ir
pusiausvyros organas

PowerPoint prezentacija
Atsakyti į klausimus
prisegama Eduka klasėje, zoom pratybose 53-55psl.
vaizdo pamoka.

Vertinami mokiniai,
aktyviai dalyvavę
pamokoje.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

Savarankiškas darbas iš
jutimo organų. Mitozė ir
mejozė.

Mozaik 3D vaizdai, animacija,
zoom vaizdo pamoka.

15min. testas
vertinamas pažymiu.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

Nelytinis ir lytinis
organizmų dauginimasis

Mozaik 3D vaizdai, animacija,
zoom vaizdo pamoka .

Atsakyti į klausimus
pratybose 59-61psl.

Nevertinama, atsakau
į klausimus, kurie
iškilo, atliekant
užduotis.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

Žmogaus dauginimosi
organai, lytinės ląstelės,
apsivaisinimas.

Mozaik 3D vaizdai, animacija,
zoom vaizdo pamoka.

Atsakyti į klausimus
pratybose.

Nevertinama, atsakau
į klausimus.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

Testas
Atsakyti į klausimus
pratybose 57-59psl.

Nevertinama

Nuo vienos ląstelės iki
organizmo. Kontracepcija.

PowerPoint prezentacija.

Kaip išsaugoti sveikatą

PowerPoint prezentacija, zoom
vaizdo pamoka.

Mozaik 3D vaizdai, zoom
vaizdo pamoka

Atsakyti į klausimus
pratybose.

Nevertinama, atsakau
į klausimus.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

Įsivertina savo žinias.

Apibendrinamoji pamoka
2b

Biosfera. Medžiagų
apytaka biosferoje.

PowerPoint prezentacija,
zoom vaizdo pamoka.

Raštu atlikti užduotis
pratybose psl.59-60

Vertinami mokiniai
aktyviai dalyvavę
pamokoje.

https://www.youtube.com/
user/3refresco3
Biosfera (4min.)
https://www.youtube.com/
watch?v=2tN0PxvH7dc
Vandens apytakos ratas
(6min.)

Žmonių poveikis aplinkai.
Oro tarša.

PowerPoint prezentacija,
zoom vaizdo pamoka.

Raštu atlikti užduotis
pratybose psl.59-60

Nevertinama

https://www.youtube.com/
watch?v=0SHIepI-eTg
Šiltnamio efektas (10min.)

Vandens ir dirvožemio
tarša.

Atliekų tvarkymas.
Bioindikatoriai. Darnus
vystymasis.

PowerPoint prezentacija,
zoom vaizdo pamoka.

Raštu atlikti užduotis
pratybose psl.59-60

PowerPoint prezentacija,
zoom vaizdo pamoka.

Vertinami mokiniai
aktyviai dalyvavę
pamokoje.

https://www.youtube.com/
watch?v=5qNrmGu8LnY

Vertinami mokiniai
aktyviai dalyvavę
pamokoje.

https://www.youtube.com/
watch?v=6fj2AzS4tls
Atliekų rūšiavimas (6min.)

Vandens tarša (3min.)

https://www.youtube.com/
watch?v=zu-iYEJTFWU
Mūsų planeta (5min.)
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Įsivertina patys.

https://www.youtube.com/
watch?v=YoP0-_meWsw

Nervinis organizmo
valdymas. Nervinio
audinio sandara.

PowerPoint prezentacija
prisegama Eduka klasėje.
Mozaik 3D, animacija. Zoom
vaizdo pamoka.

VBE užduotys raštu
lapuose.

Nervinio impulso
susidarymas ir plitimas.
Sinapsė.

PowerPoint prezentacija
prisegama Eduka klasėje.
Mozaik 3D, animacija. Zoom
vaizdo pamoka.

VBE užduotys raštu
lapuose.

Įsivertina patys.

Mozaik 3D

Žmogaus CNS, Galvos ir
nugaros smegenys.

PowerPoint prezentacija
prisegama Eduka klasėje.

VBE užduotys raštu
lapuose.

Įsivertina patys.

https://www.youtube.com/
watch?v=BlliOnK8qJw
„Pamokslas“ Smegenys
(7min.)

Neuronai, nervai (24min.)

Mozaik 3D, animacija. Zoom
vaizdo pamoka.
Nervinės veiklos pagrindas PowerPoint prezentacija
– refleksai. Tiriamasis
prisegama Eduka klasėje.
darbas.
Mozaik 3D, animacija. Zoom
vaizdo pamoka.

VBE užduotys raštu
lapuose.

Įsivertina patys.

Žmogaus periferinė nervų
sistema.

VBE užduotys raštu
lapuose.

Įsivertina patys.

Užduotys Edukoje

Vertinama pažymiu

Raštu atlikti užduotis
skyriaus gale.

Nevertinama, atsakau
į klausimus, kurie
iškilo, atliekant
užduotis.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

Raštu atlikti užduotis
skyriaus gale.

Vertinami mokiniai,
aktyviai dalyvavę
pamokoje.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

PowerPoint prezentacija
prisegama Eduka klasėje.
Mozaik 3D, animacija. Zoom
vaizdo pamoka.

Atsiskaitymas iš nervų
sistemos.
Jutimo organai padeda
pažinti aplinką.

PowerPoint prezentacija
prisegama Eduka klasėje.

Akis – regos organas.

Zoom vaizdo pamoka.

Ausis - klausos ir
pusiausvyros organas.

PowerPoint prezentacija
prisegama Eduka klasėje.
Zoom vaizdo pamoka.

https://www.mozaweb.co
m/lexikon.php?cmd=getlist
&let=7&sid=BIO

4A kursas
20K28

Raumenų sandara, kaip
inervuojami raumenys.

LearnKey emokymo programa. Raštu atlikti užduotis
Zoom vaizdo pamoka.
skyriaus gale.

Vertinamas testas
Edukoje.

http://zmogausbiologija.mk
p.emokykla.lt/

Žmogaus griaučių sandara
ir atliekamos funkcijos.

LearnKey emokymo programa. Raštu atlikti užduotis
Zoom vaizdo pamoka.
skyriaus gale.

Vertinamas testas
Edukoje.

http://zmogausbiologija.mk
p.emokykla.lt/

Mityba ir sveikata. Maisto
medžiagos ir vitaminai.

LearnKey emokymo programa. VBE užduotys raštu
Zoom vaizdo pamoka.
lapuose.

Nevertinama.

http://zmogausbiologija.mk
p.emokykla.lt/

Ligos, susijusios su
mityba, jų prevencija.

LearnKey emokymo programa. VBE užduotys raštu
Zoom vaizdo pamoka.
lapuose.

Galutinis testas
Edukoje iš išeitos
medžiagos

Mutacijų atsiradimo
priežastys ir įvairovė.

PowerPoint prezentacija
prisegama Eduka klasėje.

Nevertinama
pažymiu.

Zoom vaizdo pamoka.

Mokėti apibūdinti
mutacijų tipus.

https://www.youtube.com/
watch?v=abcsZZ9Duxw&
list=PL3448F44DF7962E
A7
Žmogaus mutacijos (3min)

https://www.youtube.com/
watch?v=WwcVvrmALsI
&list=PL3448F44DF7962
EA7&index=3
Albinizmas (1min.)
Mutagenai. Mutagenezės
procesas.

PowerPoint prezentacija
prisegama Eduka klasėje.
Zoom vaizdo pamoka.

Žinoti aplinkos
mutagenus ir kaip jų
išvengti.

Nevertinama
pažymiu.

https://www.youtube.com/
watch?v=riHlvRUy13E
Radiacija Černobilyje
(4min.)
https://www.youtube.com/
watch?v=0MNqdGjl6_Y
Keisčiausi išsigimimai
(8min.)

Modifikacinis kintamumas
– nepaveldimas
kintamumas.

PowerPoint prezentacija
prisegama Eduka klasėje.
Zoom vaizdo pamoka.

Biologinė
modifikacinio
kintamumo reikšmė.

Nevertinama
pažymiu.

Tiriamasis darbas
„Modifikacinis
kintamumas“.

Aiškinimas PowerPoint
prezentacijos pagalba. Zoom
vaizdo pamoka.

VBE užduotis raštu
lape.

Nevertinama
pažymiu.

Atsiskaitymas raštu

Užduotys Edukoje
vertinamos pažymiu.

Genų technologijos. Genų
inžinerija.
Rekombinantinės DNR
molekulės kūrimas.

Aiškinimas PowerPoint
prezentacijos pagalba.

Genų technologijos
produktai. Transgeniniai
organizmai.

Aiškinimas, paskaita.

Kamieninės ląstelės

Video filmo peržiūra ir
komentarai. Profesinis
orientavimas.

Kurso apibendrinamoji
pamoka. Kartojimas

VBE užduotys, Zoom vaizdo
pamoka.

Kurso apibendrinamoji
pamoka. Kartojimas

VBE užduotys, Zoom vaizdo
pamoka.

Kurso apibendrinamoji
pamoka. Kartojimas

VBE užduotys, Zoom vaizdo
pamoka.

Užduotys raštu lape.

Nevertinama.

Mokslo sriuba. GMO
(9min.)

Zoom vaizdo pamoka.

Zoom vaizdo pamoka.

https://www.youtube.com/
watch?v=G-nO1IBs0bg

Nevertinama.

https://www.youtube.com/
watch?v=LMXqQYTLWBw
Genų žirklės (6min.)
https://www.youtube.com/
watch?v=fXLEUOVtiqY
Kamieninės ląstelės
(13min.)

4B kursas
20K30

Projektiniai darbai apie
žuvis.

Mokinių darbų pristatymas
Edukoje. Zoom vaizdo
pamoka.

Projektinis darbas pagal Vertinama pažymiu.
pateiktą planą su video
filmu.

Pateikiami mokinių
nurodyti video filmai

Projektiniai darbai apie
varliagyvius.

Mokinių darbų pristatymas
Edukoje. Zoom vaizdo
pamoka.

Projektinis darbas pagal Vertinama pažymiu.
pateiktą planą su video
filmu.

Pateikiami mokinių
nurodyti video filmai

Projektiniai darbai apie
roplius.

Mokinių darbų pristatymas
Edukoje. Zoom vaizdo
pamoka.

Projektinis darbas pagal Vertinama pažymiu.
pateiktą planą su video
filmu.

Pateikiami mokinių
nurodyti video filmai

Projektiniai darbai apie
paukščius

Mokinių darbų pristatymas
Edukoje. Zoom vaizdo
pamoka.

Projektinis darbas pagal Vertinama pažymiu.
pateiktą planą su video
filmu.

Pateikiami mokinių
nurodyti video filmai

Biologija
Mokytoja/mokytojos: A. Rudokaitė
Klasė/
klasių
srautas

1 MYP
1 DV

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas, priemonės

Užduočių tipas

Šalinimo sistema. Inkstai ir PowerPoint, Google classroom Google classroom
kiti šalinimo organai.
platforma, ZOOM konsultacija. aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
atsakymas į klausimus.

Atsiskaitymo būdai
ir terminai,
vertinimas
Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

Nuorodos

https://www.youtube.com/wa
tch?v=FN3MFhYPWWo
https://www.youtube.com/wa
tch?v=l128tW1H5a8

Nefronas, šlapimo
susidarymas.

Organizmo funkcijų
savireguliacija.Sekrecijos
liaukos.

Neuronai ir nervai.
Refleksas.

PowerPoint, Google classroom
platforma.

PowerPoint, Google classroom
platforma, ZOOM konsultacija

PowerPoint, Google classroom
platforma.

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
atsakymas į klausimus.

Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

https://www.youtube.com/wa
tch?v=DlqyyyvTI3k&t=387s

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
įsivertinimo testas,
atsakymai į klausimus.

Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

https://biomanbio.com/HTM
L5GamesandLabs/Physioga
mes/endocrine_edhtml5page.
html

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
atsakymas į klausimus.

Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

https://www.youtube.com/wa
tch?v=qPix_X-9t7E

https://www.youtube.com/wa
tch?v=OZG8M_ldA1M

https://www.youtube.com/wa
tch?v=es-t8lO1KpA

https://www.youtube.com/wa
tch?v=eWHH9je2zG4

Centrinė nervų sistema.
Galvos ir nugaros
smegenys.

Google classroom platforma,
ZOOM konsultacija

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas.
Paruoštų prezentacijų
pristatymas ZOOM
aplinkoje.

Vertinama pažymiu
dienyne savaitės
bėgyje.

Jutimo organai.

Google classroom platforma,
ZOOM konsultacija

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas.
Paruoštų prezentacijų
pristatymas ZOOM
aplinkoje.

Vertinama pažymiu
dienyne savaitės
bėgyje

https://www.khanacademy.or
g/science/biology/human-bio
logy/neuron-nervous-system/
a/the-synapse

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
atsakymas į klausimus.

Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

https://www.youtube.com/wa
tch?v=o0DYP-u1rNM

Organizmų dauginimasis ir PowerPoint, Google classroom
vystymasis.
platforma, ZOOM konsultacija

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
atsakymas į klausimus.

Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

https://www.youtube.com/wa
tch?v=xsrH050wnIA

Žmogaus dauginimosi
organai. Lytinės ląstelės ir
jų susidarymas.

PowerPoint, Google classroom
platforma, ZOOM konsultacija

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
atsakymas į klausimus.

Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

https://www.youtube.com/wa
tch?v=RFDatCchpus

Nuo vienos ląstelės iki
organizmo.Kontraceptinės
priemonės.

PowerPoint, Google classroom
platforma.

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
įsivertinimo testas,
atsakymai į klausimus.

Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Qymp_VaFo9M

Ekologinės piramidės,
energijos virsmai
ekosistemoje.

PowerPoint, Google classroom Google classroom
platforma, ZOOM konsultacija. aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
atsakymas į klausimus.

Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru.

Akis -regos organas.
Ausis- klausos ir
pusiausvyros organas

2 DV

PowerPoint, Google classroom
platforma.

Atsiskaitymas ,,Populiacijų Google classroom platforma
augimas. Mitybos ryšiai ir
lygmenys”.

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
kontrolinis darbas.

Vertinama pažymiu
dienyne savaitės
bėgyje.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ie2j7GpC4JU&t=571s

https://www.youtube.com/wa
tch?v=RFDatCchpus

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Zx8zbTMTncs

https://www.khanacademy.or
g/science/biology/ecology/int
ro-to-ecosystems/a/energy-fl
ow-primary-productivity

Biosfera. Medžiagų
apytaka biosferoje.

Žmonių poveikis aplinkai.
Oro tarša. Vandens ir
dirvožemio tarša.

Atliekų tvarkymas.
Bioindikatoriai. Darnus
vystymasis.

PowerPoint, Google classroom Google classroom
platforma, ZOOM konsultacija. aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas:
atsakymas į klausimus.

Po savaitės atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

Google classroom platforma,
ZOOM konsultacija

Vertinama pažymiu
dienyne savaitės
bėgyje.

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas.
Paruoštų prezentacijų
pristatymas ZOOM
aplinkoje.

Google classroom platforma,
ZOOM konsultacija

Google classroom
aplinkoje pateiktų
užduočių atlikimas.
Paruoštų prezentacijų
pristatymas ZOOM
aplinkoje.

https://www.khanacademy.or
g/science/biology/ecology/bi
ogeochemical-cycles/a/introd
uction-to-biogeochemical-cy
cles
https://www.youtube.com/wa
tch?v=G4H1N_yXBiA
https://www.youtube.com/wa
tch?v=92TFJTtuq6k

Vertinama pažymiu
dienyne savaitės
bėgyje.

https://www.sciencelearn.org
.nz/resources/1538-bioindicat
ors

Chemija
Mokytoja/mokytojos:J. Bejerienė
Klasė/
klasių
srautas

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas, priemonės

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai
ir terminai,
vertinimas

Nuorodos

I gimn.
klasės

II gimn.
klasės

1,2.Hidroksidai.
Uždaviniai su mišiniais.
Atsiskaitymo darbas.

PowerPoint;Google classroom
mokymo platforma, video
pamoka per ZOOM .

Skaičiavimo
uždaviniai, kai duotas
reaguojančių medžiagų
mišinys.

Atsiųstų užduočių
vertinimas
kaupiamuoju balu.
Kontrolinis darbas.

https://prezi.com/qbsm1aj
5yb_0/hidroksidai/

3,4. Druskos: bendra
charakteristika, radimas
gamtoje, trivialūs
pavadinimai.

PowerPoint;Google classroom
mokymo platforma,
konsultacija per ZOOM .

Naujos medžiagos
pateikimas,Iškilusių
klausimų aptarimas,
diskusija.

Atliktų užduočių
vertinimas
komentaru.

http://chemijajums.emoky
kla.lt/klasifikacija.htm

5,6. Druskų gavimas,
cheminės savybės.

Google classroom mokymo
platforma, konsultacija per
ZOOM

Lentelių, vaizduojančių
druskų gavimą ir
chemines savybes
pildymas.

Atsiųstų užduočių
vertinimas
kaupiamuoju balu.

http://chemijajums.emoky
kla.lt/zinynas.htm

7,8. Uždaviniai su
Video pamoka, darbas Google
plokštelėmis. Atsiskaitymo classroom platformoje
darbas.

Iškilusių klausimų
aptarimas, diskusija.
Skaičiavimo uždavinių
pateikimas.

Kaupiamasis
vertinimas,
vertinimas pažymiu

1,2. Įvadas į organinę
chemiją. Organinių
junginių formulių
vaizdavimas

Individualios užduotys
pateiktos per classr
oom platformą.

Atsiųstų užduočių
vertinimas
kaupiamuoju balu.

PowerPoint; Google classroom
mokymo platforma, video
pamoka per ZOOM

https://www.mokslobaze.lt
/pavadavimo-reakcijos-dru
sku-tirpaluose.html

https://sodas.ugdome.lt/mo
kymo-priemones/903

III gimn.
klasė(B
kursas)

3,4. Angliavandeniliai.
Angliavandenilių
klasifikavimas. Alkanų
homologinė eilė.

PowerPoint; Google classroom
mokymo platforma, video
pamoka per ZOOM

Iškilusių klausimų
aptarimas, diskusija.

Pranešimų vertinimas
pažymiu

http://chemijajums.emoky
kla.lt/zinynas.htm

5,6. Alkanai: fizikinės
savybės, radimas gamtoje.

Google classroom mokymo
platforma, video pamoka

Paruošti 2-3 minučių
pristatymus

Paruoštų pateikčių
pristatymas video
pamokos metu
pažymiui

https://chemijospasaulis.w
ordpress.com/2016/02/25/
organine-chemija-alkanai/

7,8. Alkanų cheminės
savybės: degimo reakcijos.
Skaičiavimo uždaviniai
pagal degimo lygtis

Video pamoka, darbas
classroom platformoje.

Pateikiami uždaviniai ir Atsiųstų užduočių
sprendimo pavyzdžiai
vertinimas pažymiu.

1,2. Aldehidai, ketonai
apibendrinimas.
Atsiskaitymo darbas.

PowerPoint; Google classroom
mokymo platforma

Kartojimo užduotys per
classroom platformą

Atsiųstų užduočių
vertinimas
kaupiamuoju balu.
Atsiskaitymas
pažymiui.

3,4. Karboksirūgštys:
gavimas, fizikinės ir
cheminės savybės.

Google classroom mokymo
platforma, video pamoka per
ZOOM

Iškilusių klausimų
aptarimas, diskusija.

Kaupiamasis
vertinimas

5,6. Maisto medžiagos:
riebalai, angliavandeniai.

Google classroom platforma,
video konferencija per ZOOM

Pranešimų paruošimas

Paruoštų pranešimų
pristatymas video
konferencijos metu,
vertinimas pažymiu.

https://prezi.com/gamzxsz
8q7cj/alkanu-apibendrinim
as/
http://chemijajums.emoky
kla.lt/klasifikacija.htm

https://smp2014ch.ugdome
.lt/MO/Chemija/index.htm
l?path=mo16
https://fitsport.lt/straipsniai
/angliavandeniai-viskas-ap
ie-angliavandenius-pagrin
dai

IV g. klasė
(A kursas)

7,8. Aminai, aminorūgštys, PowerPoint; Google classroom
baltymai.
mokymo platforma, video
pamoka per ZOOM

Naujos medžiagos
pristatymas,iškilusių
klausimų aptarimas,
diskusija..

Kaupiamasis
vertinimas,
komentarai

1,2. Nemetalai: halogenai.
Halogenų charakteristika,
fizikinės ir cheminės
savybės.

Google classroom mokymo
platforma, video pamoka

Pranešimų rengimas

3,4. Nemetalai: Anglis,
anglies alotropija.

PowerPoint, Google classroom
platforma, Zoom
telekonferencija

Darbų pristatymas
video konferencijos
metu

5,6. Anglies oksidai: CO ir
CO2

Google classroom mokymo
platforma, video pamoka.

Oksidų charakteristikų
palyginimas

Kaupiamasis
vertinimas

7,8. Nemetalai: azotas,
azoto junginiai, trąšos.

Zoom telekonferencija, filmo
peržiūra.

Užduočių tikrinimas,
iškilusių klausimų
aptarimas.

Kaupiamasis
vertinimas

http://chemijajums.emoky
kla.lt/zinynas.htm
https://fitsport.lt/straipsniai
/baltymai-baltymu-funkcij
os-baltymu-poreikis
https://prezi.com/6-t2kjlv0
5jl/halogenai/

Vertinimas pažymiu

https://www.mokslobaze.lt
/paieska/anglies-alatropine
s-atmainos

https://dokumen.tips/vemb
ed/anglies-oksidai-ir-karbo
natai

https://prezi.com/gnavpdp
xrvat/azotas/
http://www.achema.lt/prisi
statymas

Chemija
Mokytoja V. Antanavičiūtė
Klasė/
klasių
srautas

Idv
1 MYP
g.klasės

Tema

Užduočių tipas

Atsiskaitymo būdai
ir terminai,
vertinimas

Druskų cheminės savybės Powerpoint pateiktys,
ir kristalohidratai
vaizdo pamoka,
praktinė užduotis

Google
classroom
platformoje
pateiktų
užduočių sprendimas,
analitinio
mąstymo
reikalaujančios
užduotys:
paaiškinti,
kodėl druska ištirpdo
ledą,
kristalohidratų
skaičiavimo uždaviniai

Iškilusių
klausimų
aptarimas, vertinimas
komentaru ir 0,5
taško į kaupiamąjį
balą
už
atliktas
užduotis

Pasiruošimas kontroliniam Powerpoint pateiktys,
darbui
“Druskos
ir vaizdo pamoka,
kristalohidratai”
užduotys Google classroom
platformoje, Kahoot apklausa

Google
classroom
platformoje atliekami
testai, kristalohidratų
skaičiavimo uždaviniai,
kitimų eilutės

Iškilusių
klausimų http://testing.etest.lt/index.
aptarimas,
php
platformoje
atliktų
užduočių vertinimas
komentaru

Kontrolinis
“Druskos
kristalohidratai”

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas, priemonės

darbas Google classroom platformoje Google
classroom Vertinimas pažymiu į
ir pateiktos užduotys
platformoje pateiktos dienyną
kontrolinio
darbo
užduotys: cheminės ir
fizikinės
druskų
savybės, kitimų eilutės,
kristalohidratų
skaičiavimo uždaviniai

Nuorodos

Metalai. Jų fizikinės ir Vaizdo pamoka,
cheminės savybės
Google classroom platformoje
pateikta medžiaga, aiškinamieji
video

Metalų gavimas. Lydiniai

Vaizdo pamoka,
Google
classroom Iškilusių
klausimų https://www.youtube.com/
Google classroom platformoje platformoje pateiktos aptarimas, vertinimas watch?v=RP-zBNYciAA
pateikta medžiaga
užduotys
komentaru ir 0,5 &t=72s
taško į kaupiamąjį
balą
už
atliktas
užduotis

Metų kurso apibendrinimas Vaizdo
pamoka,
žaidimas, diskusija,
classroom platforma

II dv
g.klasė

Google
classroom Atliktų
užduočių https://www.youtube.com/
platformoje
pateikti vertinimas komentaru watch?v=m55kgyApYrY
klausimai apie metalų
chemines bei fizikines
savybes, aiškinamojo
video analizavimas

Kahoot Praktinė
užduotis
Google “Vonios
druskos
burbulo
gamyba”,
Kahoot
žaidimas,
atsakinėjimas žodžiu į
mokytojos
pateiktus
klausimus

Alkanų cheminės savybės. Vaizdo pamoka,
Google
classroom
Chemijos taikymas - kuras Google classroom platformoje platformoje
pateiktų
pateikta medžiaga
užduočių sprendimas,
vieno iš homologinės
eilės narių savybių
pristatymas
dirbant
grupėse

Pagaminto
vonios
burbulo
vertinimas
žodžiu,
diskusija
žodžiu

Iškilusių
klausimų
aptarimas, pristatymų
vertinimas komentaru
bei 0,5 papildomo
taško į kaupiamąjį
pažymį

Nesotieji angliavandeniliai Google classroom platformoje Google
clasroom
ir jų savybės
pateikta medžiaga, aiškinamieji platformoje
pateiktų
video, vaizdo pamoka, Kahoot užduočių sprendimas
žaidimas

Iškilusių
klausimų https://sodas.ugdome.lt/mo
aptarimas, plaformoje kymo-priemones/11105
atliktų
užduočių
vertinimas komentaru

Pasiruošimas kontroliniam Vaizdo pamoka,
Google
clasroom
darbui
Google classroom platformoje platformoje
pateiktų
“Angliavandeniliai”
pateikta medžiaga
užduočių sprendimas,
Kahoot testas

Iškilusių
klausimų
aptarimas, plaformoje
atliktų
užduočių
vertinimas komentaru

Kontrolinis
darbas Google classroom platformoje Google
classroom Vertinimas pažymiu į
“Angliavandeniliai”
pateiktos užduotys
platformoje pateiktos dienyną
kontrolinio
darbo
užduotys:
angliavandenilių
pavadinimai
pagal
IUPAC,
izomerų
sudarymas, cheminės
savybės
Alkoholiai.
Sandara, Vaizdo pamoka,
Google
clasroom
savybės ir gavimas
Google classroom platformoje platformoje
pateiktų
pateikta medžiaga, aiškinamieji užduočių sprendimas
video

Metų kurso apibendrinimas Vaizdo
pamoka,
žaidimas, diskusija,
classroom platforma

Iškilusių
klausimų https://sodas.ugdome.lt/mo
aptarimas, plaformoje kymo-priemones/11103
atliktų
užduočių
vertinimas komentaru

Praktinė
užduotis
Kahoot “Vandenilio peroksido Atlikto eksperimento
Google skilimo
reakcia”, vertinimas
žodžiu,
Kahoot
žaidimas, diskusija žodžiu
atsakinėjimas žodžiu į
mokytojos
pateiktus
klausimus

Fizika
Mokytoja/mokytojos: E.Bitvinskaitė
Klasė/
klasių
srautas

I g.klasės

Tema

Mokomosios medžiagos
dėstymo metodas, priemonės

Užduočių tipas

Nuorodos

Paprasčiausi elektros
prietaisai

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=86

Elektros srovė ir žmogaus
organizmas

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=86

Skyriaus apibendrinimas,
kartojimas, uždavinių
sprendimas

Moodle, Zoom

Uždavinių sprendimas.
Parengtas kartojimo
testas, kurį mokiniai
gali atlikti kiek nori
kartų.

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=86

Kontrolinis darbas

Moodle

Užduotys bus pateiktos
Moodle sistemoje

Pažymys įrašomas į
dienyną

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=86

Elektros srovė metaluose

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=16

1AK
1DV

Atsiskaitymo būdai
ir terminai,
vertinimas

1 GK
1MYP

Elektros srovė skysčiuose

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=16

Elektros srovė vakuume

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=16

Elektros srovė
puslaidininkiuose

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=16

Elektros srovė dujose

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=16

Kontrolinis testas

Moodle

Užduotys bus pateiktos
Moodle sistemoje

Pažymys įrašomas į
dienyną

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=16

II g. klasės

Fotoefektas. Uždavinių
sprendimas.

Moodle, Zoom

Kokybinių ir
kiekybinių uždavinių
sprendimas

Mokomosios
užduotys per Moodle
platformą

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=136

2B

Savarankiškas darbas iš
fotoefekto uždavinių

Moodle, Zoom, messenger

Pateiktos užduotys
atliekamos ir
nufotografuotos
atsiunčiamos per
messenger

Pažymys rašomas į
dienyną

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=136

2DV

III g. klasė

Atomo samprata

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas,

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=136

Atomo sandara

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=136

Spektrai ir jų rūšys

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=136

Radioaktyvumas ir
branduolių virsmai

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=136

Spinduliuotės stebėjimo
metodai

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=136

Branduolinė energija

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=136

Izoprocesai

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

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

B lygis
(21K28)

Braižomųjų uždavinių
sprendimas

Moodle, Zoom

Uždavinių sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

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

Uždavinių sprendimas.

Moodle, Zoom

Uždavinių sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

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

Savarankiškas darbas

Moodle, Zoom

Pateiktos užduotys
atliekamos ir
nufotografuotos
atsiunčiamos per
messenger

Atliktų užduočių
https://jjg.vma.lm.lt/course
nuotraukos keliamos į /view.php?id=84
Moodle

Vidinės energijos samprata Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

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

Šilumos kiekiai ir jų
skaičiavimas

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

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

Uždavinių sprendimas.

Moodle, Zoom

Uždavinių sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

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

Darbas termodinamikoje

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

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

Šviesos dispersija

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=137

Šviesos interferencija

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=137

Šviesos difrakcija

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=137

Kontrolinis testas

Moodle

Testas pateiktas
Moodle aplinkoje

IV g.klasė
A lygis
(20K33)

Pažymys rašomas į
dienyną

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=137

Fotoefektas

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=138

Fotoefekto uždavinių
sprendimas

Moodle, Zoom

Uždavinių sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=138

Atomo sandara

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=138

Spektrai

Moodle, Zoom

Naujos medžiagos
dėstymas, uždavinių
sprendimas

Atliekamas mokinių
įsitraukimo
stebėjimas Moodle
įrankiais

https://jjg.vma.lm.lt/course
/view.php?id=138

Fizika
Mokytoja/mokytojos: J.Blažienė
I kl.
1Ki1;
1Ki2;
1Ki3;
1Vk1;
1Vk2

1. Elektros srovė dujose.
2. Elektros srovė
puslaidininkiuose

Eduka, Zoom
(balandžio 28 - balandžio 30)

Naujos temos dėstymas Eduka testo atlikimas
PPT pristatymas
Uždavinių
sprendimas

https://klase.eduka.lt/

1. Elektros srovė dujose.
2. Elektros srovė
vakuume.

Eduka, Zoom
(gegužės 05 - gegužės 08)

Naujos temos dėstymas Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
PPT pristatymas
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Elektros srovės
magnetinis laukas.
2. Elektromagnetas

Eduka, Zoom
(gegužės 12 - gegužės15)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

1. Telegrefas. Telefonas.
2. Nuolatiniai magnetai.

Eduka, Zoom
(gegužės 19 - gegužės 22)

Mokinių kompiuteriniai Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
pristatymai
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

http://fizikavisiems.lt/ppt3

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

II kl.
2A
2C
2VK

1. Žemės magnetinis
laukas.
2. Elektros variklis.

Eduka, Zoom
(gegužės 26 - gegužės 29)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Atomo sandara.
2. Radioaktyvumas

Eduka, Zoom
(balandžio 28 - balandžio 30)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/

1. Radioaktyvumo
poveikis gyvajam
organizmui.
2. Branduolinė energija.

Eduka, Zoom
(gegužės 05 - gegužės 08)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/

1. Astronomijos samprata.
2. Saulės sistema.

Eduka, Zoom
(gegužės 19 - gegužės 22)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Merkurijus. Venera.
Žemė. Mėnulis. Marsas.
2. Didžiosios planetos.

Eduka, Zoom
(gegužės 19 - gegužės 22)

Mokinių kompiuteriniai Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
pristatymai
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Mėnulio ir Saulės
užtemimai.
2. Paukščių takas.

Eduka, Zoom
(gegužės 26 - gegužės 29)

Mokinių kompiuteriniai Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
pristatymai
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

http://fizikavisiems.lt/ppt3

http://fizikavisiems.lt/ppt3

III A
21K27

1.
2.
3.
4.

Kietųjų kūnų sandara.
Uždavinių sprendimas.
Deformacijų rūšys.
Kietųjų kūnų
mechaninės savybės ir
metalų stiprinimo
būdai.

Eduka, Zoom
(balandžio 28 - balandžio 30)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Elektros krūvio
tvermės dėsnis.
2. Uždavinių sprendimas.
3. Kulon dėsnis.
4. Uždavinių sprendimas

Eduka, Zoom
(gegužės 05 - gegužės 08)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Elektrinis laukas.
2. Uždavinių sprendimas.
3. Elektrini lauko darbas.
Potencialas.
4. Laidininkai ir
dielektrikai.

Eduka, Zoom
(gegužės 19 - gegužės 22)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Kondensatoriai.
2. Uždavinių sprendimas.
3. Kondensatorių
jungimo būdai.
4. Uždavinių sprendimas.

Eduka, Zoom
(gegužės 26 - gegužės 29)

Užduočių atlikimas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Kondensatorių
gamyba ir
panaudojimas.

Eduka, Zoom
(gegužės 19 - gegužės 22)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

2. Apibendrinimo
pamoka.
3. Kontrolinis
“Elektrostatika”
4. Kartojimas.
IV B
20K34

1. Atomo branduolys.
2. Atomo branduolio
ryšio energija.

Eduka, Zoom
(balandžio 28 - balandžio 30)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Branduolinis
reaktorius.
2. Termobranduolinės
reakcijos.

Eduka, Zoom
(gegužės 05 - gegužės 08)

Naujos temos dėstymas
PPT pristatymas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Astronomijos
samprata.
2. Saulės sistemos
planetos.

Eduka, Zoom
(gegužės 19 - gegužės 22)

Užduočių atlikimas

Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
Praktinės užduotys
http://fizikavisiems.lt/ppt3
namuose

1. Mažieji Saulės
sistemos kūnai.
2. Užtemimai.

Eduka, Zoom
(gegužės 26 - gegužės 29)

Mokinių kompiuteriniai Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
pristatymai
http://fizikavisiems.lt/ppt3

1. Paukščių takas.
2. Galaktikos.

Eduka, Zoom
(gegužės 19 - gegužės 22)

Mokinių kompiuteriniai Eduka testo atlikimas. https://klase.eduka.lt/
pristatymai
http://fizikavisiems.lt/ppt3

