
KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ NUOTOLINIO MOKYMO PLANAI 

 

Istorija 

Mokytoja/mokytojos: Renata Gimžūnienė, Inga Račaitytė, Asta Saulienė, Rasa Pranevičienė 

Klasė/ 

klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I gimn. 
klasės 

1863 m. sukilimo 
priežastys ir padariniai. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Spaudos draudimo 
laikotarpis. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/


 Lietuvių tautinis 
atgimimas. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru  
Sukaupti balai (iš abiejų 
temų) vertinami pažymiu 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Didysis Vilniaus seimas. 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Pirmasis pasaulinis karas. 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Bolševikų perversmas 
Rusijoje. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
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 Kelias į komunizmą. 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru  
Sukaupti balai vertinami 
pažymiu 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Lietuvos 
nepriklausomybės 

paskelbimas. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 
komentaru. 
 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

Pilietiškumo pagrindai 

Mokytoja/mokytojos: Renata Gimžūnienė, Inga Račaitytė, Asta Saulienė 

Klasė/ 

klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I 
gimnazijos 

klasė 

Europos pinigų sistema. 
Google classroom 
platforma 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://op.europa.eu/web
pub/com/eu-in-12-lesson

s/lt/#chap03-title 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-in-12-lessons/lt/#chap03-title
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-in-12-lessons/lt/#chap03-title
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-in-12-lessons/lt/#chap03-title


 

 Ką reiškia būti Europos 
piliečiu. 

Google classroom 
platforma 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 
 

https://op.europa.eu/web
pub/com/eu-in-12-lesson

s/lt/#chap04-title 

 Europos laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvė. 

Google classroom 
platforma 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 
 

https://op.europa.eu/web
pub/com/eu-in-12-lesson

s/lt/#chap04-title 

II 
gimnazijos 

klasė 

ES plėtra ir santykiai su 
kaimynais 

Google classroom 
platforma 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 
 

https://op.europa.eu/web
pub/com/eu-in-12-lesson

s/lt/#chap03-title 

 ES institucijos 
Google classroom 
platforma 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 
 

https://op.europa.eu/web
pub/com/eu-in-12-lesson

s/lt/#chap04-title 

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-in-12-lessons/lt/#chap04-title
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-in-12-lessons/lt/#chap04-title
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Istorija 

Mokytoja Inga Račaitytė 

Klasė/ 

klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

II 
gimnazijos 

klasė 

Šaltasis karas. Trumeno 
doktrinos  ir Maršalo plano 

palyginimas 

Vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Socialistinis blokas. 
Pasipriešinimas 

komunizmui 

Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 
 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Demokratinės reformos 
Europoje. SSRS žlugimas. 

Vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
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 Europa Šaltojo karo metais 
Google classroom 
platforma 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai 

Vertinama pažymiu 
 

 Lietuva Šaltojo karo 
metais. Ginkluota 

rezistencija.  

Vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Taiki rezistencija Lietuvoje 
Vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Lietuvos 
nepriklausomybės 

atkūrimas 

Vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Lietuva Šaltojo karo 
metais 

Google classroom 
platforma 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai 

Vertinama pažymiu 
 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/


III 
gimnazijos 

klasė 
(išplėstinis 

kursas) 

Klasicizmo epochos 
bruožai Lietuvoje. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 ATR žlugimas 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 ATR XVI - XVIII a. 
kartojimas 

Google classroom 
platforma 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Abiejų Tautų respublika 
Google classroom 
platforma 

mokytojos  paruošti 
užduočių lapai 

Vertinama pažymiu 
 

 Pramonės revoliucijos 
priežastys ir padariniai 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
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 Politinės srovės XIX a. 
vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Visuomenės raida XIX 
amžiuje 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 XIX a. Europos istorijos 
apibendrinimas 

Google classroom 
platforma 

mokytojos  paruošti 
užduočių lapai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

 

IV 
gimnazijos 

klasė 
(išplėstinis 

kursas) 

Lokaliniai konfliktai 
Šaltojo karo metais 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Demokratinės reformos 
Vidurio ir Rytų Europoje. 
SSRS žlugimas 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://istorijai.lt/konspektai/
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istorijos vadovėlis 

  Šaltasis karas 
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Vertinama pažymiu 
https://istorijai.lt/konspe

ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Lietuva Šaltojo karo metai 
Reokupacija 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Ginkluota rezistencija 
Lietuvoje 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Taiki rezistencija 
Lietuvoje. Disidentinis 

judėjimas 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/
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 “Dainuojanti revoliucija”. 
Lietuvos 

nepriklausomybės 
atkūrimas.  

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Lietuva Šaltojo karo 
metais 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis 

mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

Istorija 

Mokytoja Asta Saulienė 

Klasė/ 

klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

III gimn. 
klasės 

(B kursas) 

21K32 

Pramonės perversmas ir jo 
sukelti pokyčiai pasaulyje. 

PowerPoint medžiaga, 

vaizdo pamoka ZOOM, 

Google classroom 
platforma 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai,istorijos 
šaltinių nagrinėjimas, 
atsakyti į pateiktus 
klausimus. 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 
kaupiamuoju balu, 
mokytojos komentaru. 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://istorijai.lt/konspektai/
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Istorijos vadovėliai 

 

 

 

http://smp2014is.ugdom
e.lt/index.php/site/topic/t

opic_id/124 

 Svarbiausios XIX a. 
idėjinės politinės srovės. 

Google classroom 
platforma, Word 

Istorijos vadovėliai 

Individualus darbas: 
mokytojos atsiųstų 
užduočių atlikimas 
(lyginamosios lentelės 
pildymas) 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 
kaupiamuoju balu 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/modernios-politines-
sistemos-formavimasis/ 

 Revoliuciniai judėjimai ir 
nacionalinių valstybių 
susikūrimas Europoje XIX 
a.  

PowerPoint pateiktis, 

Google classroom 
platforma, 

vaizdo pamoka ZOOM 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai, 
informacijos paieška 
internete ir vadovėlyje. 

 

 

 

 

Atliktos užduotys 
vertinamos komentaru, 
projektiniai darbai 
vertinami pažymiu 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 
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 Italijos ir Vokietijos 
suvienijimai. 

Google classroom 
platforma 

PowerPoint pateiktys 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai ( darbas 
su žemėlapiu, lentelės 
pildymas, šaltinių ir 
karikatūrų 
nagrinėjimas). 

Vertinama pažymiu https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Didžiųjų valstybių 
imperinė užsienio politika 
- imperializmas. 

Google classroom 
platforma 

vaizdo pamoka ZOOM 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai ( šaltinių, 
karikatūrų 
nagrinėjimas). 

Atliktos užduotys 
vertinamos komentaru. 

https://istorijai.lt/pasauli
o-pasidalijimas/ 

 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

 

 Pirmasis pasaulinis karas, 
jo poveikis europiečių 
visuomenei. 

Google classroom 
platforma  

PowerPoint pateiktys 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai ( 
mokiniai pildo lentelę, 
nagrinėja šaltinius, 
išskiria Pirmojo 
pasaulinio karo 
priežastis). 

Atliktos užduotys 
vertinamos kaupiamuoju 

balu. 

http://smp2014is.ugdom
e.lt/index.php/site/topic/t

opic_id/125 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/pirmojo-pasaulinio-

karo-konspektas/ 

 Taikos sutartys ir Pirmojo 
pasaulinio karo padariniai. 

Google classroom 
platforma  

PowerPoint pateiktys 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai. 

Atliktos užduotys 
vertinamos kaupiamuoju 

balu. 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/pirmojo-pasaulinio-

karo-konspektas/ 
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Istorijos vadovėliai 

 Kartojimas. Vaizdo pamoka ZOOM Testas online Atliktos užduotys 
vertinamos pažymiu. 

 

III gimn. 
klasės 

( A kursas) 

21K29 

Etninių lietuvių tautinis 
sąjūdis ir lietuvių tautos 
atgimimo pradžia. 

Google classroom 
platforma, 

PowerPoint pateiktys 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai, darbas 
su vadovėlio tekstu, 
šaltinių nagrinėjimas 

Vertinama komentaru https://istorijai.lt/visuom
eninis-ir-kulturinis-sajud

is-lietuvoje-xix-a-pr/ 

 

 

  

Pirmieji periodiniai 
leidiniai spaudos draudimo 
laikotarpiu. 

Vaizdo pamoka,  

Google classroom 
platforma 

Messenger 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai, istorijos 
šaltinių nagrinėjimas, 
užpildyti lentelę pagal 
pateiktus kriterijus, 
paaiškinti pateiktas 
sąvokas ir apibūdinti 
asmenybes 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 
kaupiamuoju balu 

https://istorijai.lt/pasauli
o-pasidalijimas/ 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

 

 Lietuvos valstybingumo 
klausimas XIX a. 
pabaigoje - XX a. 
pradžioje. 

Google classroom 
platforma 

vaizdo pamoka ZOOM, 

Darbas su  vadovėlio 
tekstu, dokumentais, 
aiškinimas, lyginamoji 
analizė. 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 

kaupiamuoju balu 

https://istorijatau.lt/index
.php?option=com_conte
nt&view=article&id=16

4&Itemid=230 
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Messenger 

Istorijos vadovėliai 

http://smp2014is.ugdom
e.lt/index.php/site/mo/m

o_id/61 

 

 Lietuvių tautinio atgimimo 
veikėjai XIX a. II-oje 
pusėje 

Google classroom 
platforma 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos pateiktų 
užduočių atlikimas 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 
kaupiamuoju balu. Už 
sukauptus balus mokiniai 
gauna pažymį į dienyną. 

http://smp2014is.ugdom
e.lt/index.php/site/topic/t

opic_id/126 

 

 Pirmojo pasaulinio karo 
priežastys ir padariniai. 

Google classroom 
platforma 

vaizdo pamoka ZOOM, 

PowerPoint pateiktis 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai ( 
mokiniai pildo lentelę, 
nagrinėja šaltinius, 
išskiria Pirmojo 
pasaulinio karo 
priežastis ir padarinius, 
fiksuoja svarbiausius 
įvykius). 

Užduočių atlikimas 
vertinamas komentaru. 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/pirmojo-pasaulinio-

karo-konspektas/ 

 

 Vasario revoliucija ir 
Spalio perversmas 
Rusijoje. 

Vaizdo pamoka,  

Google classroom 
platforma 

Messenger 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai, darbas 
su vadovėlio tekstu, 
šaltinių nagrinėjimas, 
darbas su žemėlapiu. 

Užduočių atlikimas 
vertinamas kaupiamuoju 
balu. 

https://istorijatau.lt/rubri
kos/zodynas/rusijos-vasa

rio-revoliucija 

https://istorijai.lt/rusija-1
917-m/ 
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Istorijos vadovėliai  

 Lietuvos 
nepriklausomybės 
atkūrimas. 

Google classroom 
platforma 

Vaizdo pamoka ZOOM 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos pateiktų 
užduočių atlikimas 

Kelių pamokų darbas 
vertinamas pažymiu į 
dienyną. 

http://smp2014is.ugdom
e.lt/index.php/site/topic/t

opic_id/125 

 Kartojimas. Vaizdo pamoka ZOOM Testas online Pamokos pamokos 
pabaigoje mokiniai patys 
įsivertina savo žinias.  

 

IV gimn. 
klasės  

( B kursas) 

20K40 

 

“Dainuojanti revoliucija”. Google classroom 
platforma, 

vaizdo pamoka ZOOM 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai, 
dokumentinės 
medžiagos peržiūra 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 
komentaru 

https://istorijai.lt/lietuvos
-ir-baltijos-saliu-neprikla

usomybes-atkurimas/ 

https://www.youtube.co
m/watch?v=CPsjAaw1p

pc 

 Lietuvos 
nepriklausomybės 
atkūrimas. 

PowerPoint pateiktis, 

Google classroom 
platforma 

Istorijos vadovėliai 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai. 

 

 

Atliktos užduotys 
vertinamos kaupiamuoju 
balu. 

 

https://istorijai.lt/lietuvos
-ir-baltijos-saliu-neprikla

usomybes-atkurimas/ 
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https://www.youtube.co
m/watch?v=qxVmMaiIf

KU 

http://smp2014is.ugdom
e.lt/index.php/site/mo/m

o_id/63 

 Europos susivienijimas: 
NATO ir ES veikla. 

Google classroom 
platforma 

PowerPoint pateiktis 

Vaizdo pamoka ZOOM 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai, darbas 
su vadovėlio tekstu, 
šaltinių nagrinėjimas, 
darbas su žemėlapiu. 

Atliktos užduotys 
vertinamos kaupiamuoju 
balu. 

 

https://europa.eu/europe
an-union/index_lt 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/index.php/site/topi

c/topic_id/88 

 Šiuolaikinė visuomenė. LR 
Konstitucija. 

Google classroom 
platforma 

LR Konstitucija 

Testas Atliktos užduotys 
vertinamos pažymiu į 
dienyną. 

http://smp2014is.ugdom
e.lt/index.php/site/mo/m

o_id/65 

Istorija 

Mokytoja: Renata Gimžūnienė  

https://www.youtube.com/watch?v=qxVmMaiIfKU
https://www.youtube.com/watch?v=qxVmMaiIfKU
https://www.youtube.com/watch?v=qxVmMaiIfKU
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Klasė/ 

klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

II A, C 
gimn. 
klasės 

SSRS reformų priežastys. 
Pertvarka ir viešumas 
Komunizmo sistemos 
žlugimas. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 
Sovietų Lietuva: ūkis, 
kultūra, gyvenimas 
Disidentinis judėjimas 
Lietuvoje. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 
Dainuojanti revoliucija: 
Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis, Baltijos kelias. 
Lietuvos 
nepriklausomybės 
atkūrimas. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
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Pasaulis šiandien. 
Kartojimas 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėlis Laikas 
10 klasei II dalis 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

Už sukauptus balus 
mokiniai gauna pažymį į 
dienyną. 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

III g.kl. 
21K31 

(išplėstinis 
kursas) 

XIX a. politinių srovių 
kūrimasis Europoje. 
Nacionalizmo idėjų 
plitimas Europoje. 
Vokietijos suvienijimas. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėliai  

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 
https://egzaminatorius.lt/

app/poteme/8 

 
Rusijos valdžios politika 
Lietuvoje. 
1830-1831 m. sukilimas 
Lietuvoje. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėliai  

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 
https://egzaminatorius.lt/

app/poteme/8 

 
Baudžiavos panaikinimas 
Lietuvoje. 
1863-1864 m. sukilimas 
Lietuvoje 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėliai  

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 
https://egzaminatorius.lt/

app/poteme/8 
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I pasaulinio karo 
priežastys. 
Politiniai pokyčiai Rusijoje 
1917 m. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėliai 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

Už sukauptus balus 
mokiniai gauna pažymį į 
dienyną. 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 
https://egzaminatorius.lt/

app/poteme/8 

IV g. kl. 
20K37 

(išplėstinis 
kursas) 

“Dainuojanti revoliucija”: 
Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis. Baltijos kelias. 
Lietuvos 
nepriklausomybės 
atkūrimas. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėliai  

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 
https://egzaminatorius.lt/

app/poteme/8 

 
Lietuvos politinės raidos 
bruožai atkūrus 
nepriklausomybę. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėliai  

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 
https://egzaminatorius.lt/

app/poteme/8 

 
Europos politinio 
žemėlapio kaita XX a. 
paskutiniame 
dešimtmetyje. 
NATO ir Europos 
Sąjungos plėtra pasibaigus 
Šaltajam karui. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėliai  

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 
https://egzaminatorius.lt/

app/poteme/8 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8


Lietuvos integracija į 
tarptautines organizacijas 

 
Pagrindinės demokratijos 
formos ir jų raiška 
šiuolaikiniame gyvenime. 

LR Konstitucija. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma,  
istorijos vadovėliai 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

Už sukauptus balus 
mokiniai gauna pažymį į 
dienyną. 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 
https://egzaminatorius.lt/

app/poteme/8 
 

IV g. kl. 
 20K39 

(bendrasis 
kursas) 

Europos valstybės ir jų 
visuomenės po Šaltojo 
karo 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 
 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 
Lietuvos politinės raidos 
ypatybės atkūrus 
nepriklausomybę  

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

 Šiuolaikinė visuomenė.  

LR Konstitucija. 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8
https://egzaminatorius.lt/app/poteme/8
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/


 
Kartojimas - 
apibendrinimas 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 
PowerPoint pateiktis,  
Google classroom 
platforma 

mokytojų paruošti 
užduočių lapai,  
istorijos šaltinių 
nagrinėjimas, 
online testai 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  
kaupiamuoju balu, 
komentaru 

Už sukauptus balus 
mokiniai gauna pažymį į 
dienyną. 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/ 

https://istorijatau.lt/ 

Istorija (MYP; Idv; Iki3; IIdv) 

Mokytoja/mokytojos: Rasa Pranevičienė 

Klasė/ 

klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I MYP 

Idv 

 

Outside Europe: North and    
South America, Far East 

Google classroom platform 

Visual/video lesson Zoom 

PowerPoint slides 

Worksheet to complete 
online 

Analysis of primary and 
secondary sources. 

● Criterion A - 
Knowing and 
Understanding - 
Both Strands 

● Criterion C - 
Communicating - 
All Strands 

● Criterion D - 
Thinking 

https://study.com/acade
my/lesson/imperialism-c
olonialism-in-the-interna
tional-system.html 

  

https://www.britannica.c
om/topic/imperialism 

https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijai.lt/konspektai/
https://istorijatau.lt/
https://study.com/academy/lesson/imperialism-colonialism-in-the-international-system.html
https://study.com/academy/lesson/imperialism-colonialism-in-the-international-system.html
https://study.com/academy/lesson/imperialism-colonialism-in-the-international-system.html
https://study.com/academy/lesson/imperialism-colonialism-in-the-international-system.html
https://www.britannica.com/topic/imperialism
https://www.britannica.com/topic/imperialism


Critically - Strands 
i,  ii an d iv 

Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

 

 1863–1864 uprising Google classroom platform 

Visual/video lesson Zoom 

PowerPoint slides 

Worksheet to complete 
online 

Analysis of primary and 
secondary sources. 

● Criterion A - 
Knowing and 
Understanding - 
Both Strands 

● Criterion C - 
Communicating - 
All Strands 

● Criterion D - 
Thinking 
Critically - Strands 
i,  ii an d iv 

Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

https://istorijai.lt/konsp
ektai/lietuvos-rusijos-i

mperijoje-konspektas/#
ffs-tabbed-11 

  

https://www.youtube.com
/watch?v=Fy7JJCEGdX

w 

https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7JJCEGdXw
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7JJCEGdXw
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7JJCEGdXw


 The times of booksellers Google classroom platform 

Visual/video lesson Zoom 

PowerPoint slides 

Worksheet to complete 
online 

Analysis of primary and 
secondary sources. 

● Criterion A - 
Knowing and 
Understanding - 
Both Strands 

● Criterion C - 
Communicating - 
All Strands 

● Criterion D - 
Thinking 
Critically - Strands 
i,  ii an d iv 

Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

https://istorijai.lt/konspekta
i/lietuvos-rusijos-imperijoj
e-konspektas/#ffs-tabbed-1
1 

 Lithuanian national revival Google classroom platform 

Visual/video lesson Zoom 

PowerPoint slides 

Worksheet to complete 
online 

Analysis of primary and 
secondary sources. 

● Criterion A - 
Knowing and 
Understanding - 
Both Strands 

● Criterion C - 
Communicating - 
All Strands 

● Criterion D - 
Thinking 
Critically - Strands 
i,  ii an d iv 

https://istorijai.lt/konspekta
i/lietuvos-rusijos-imperijoj
e-konspektas/#ffs-tabbed-1

1 

https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11


Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

 
The Grand Seimas of 

Vilnius Google classroom platform 

Visual/video lesson Zoom 

PowerPoint slides 

Worksheet to complete 
online 

Analysis of primary and 
secondary sources. 

● Criterion A - 
Knowing and 
Understanding - 
Both Strands 

● Criterion C - 
Communicating - 
All Strands 

● Criterion D - 
Thinking 
Critically - Strands 
i,  ii an d iv 

Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/lietuvos-rusijos-imp
erijoje-konspektas/#ffs-t

abbed-11 

https://www.lrs.lt/sip/por
tal.show?p_r=35530&p_

k=1 

 The beginning of the First 
World War 

Google classroom platform 

Visual/video lesson Zoom 

PowerPoint slides 

Worksheet to complete 
online 

Analysis of primary and 
secondary sources. 

● Criterion A - 
Knowing and 
Understanding - 
Both Strands 

● Criterion C - 
Communicating - 
All Strands 

https://www.britannica.c
om/event/World-War-I 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=2&v=Nj43X-VBEPE&

feature=emb_logo 

https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35530&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35530&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35530&p_k=1
https://www.britannica.com/event/World-War-I
https://www.britannica.com/event/World-War-I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nj43X-VBEPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nj43X-VBEPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nj43X-VBEPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nj43X-VBEPE&feature=emb_logo


● Criterion D - 
Thinking 
Critically - Strands 
i,  ii an d iv 

Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

https://www.youtube.co
m/watch?v=kCEUZ4rFi

ac 

 Outsourced global conflict Google classroom platform 

Visual/video lesson Zoom 

PowerPoint slides 

Worksheet to complete 
online 

Analysis of primary and 
secondary sources. 

● Criterion A - 
Knowing and 
Understanding - 
Both Strands 

● Criterion C - 
Communicating - 
All Strands 

● Criterion D - 
Thinking 
Critically - Strands 
i,  ii an d iv 

Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

WWI apocalypse 
episodes 

https://www.britannica.c
om/event/World-War-I 

 

https://study.com/academy/
topic/world-war-i-1914-19

19.html 

https://www.youtube.com/watch?v=kCEUZ4rFiac
https://www.youtube.com/watch?v=kCEUZ4rFiac
https://www.youtube.com/watch?v=kCEUZ4rFiac
https://www.britannica.com/event/World-War-I
https://www.britannica.com/event/World-War-I
https://study.com/academy/topic/world-war-i-1914-1919.html
https://study.com/academy/topic/world-war-i-1914-1919.html
https://study.com/academy/topic/world-war-i-1914-1919.html


 Lithuania declares 
independence 

Google classroom platform 

Visual/video lesson Zoom 

PowerPoint slides 

Worksheet to complete 
online 

Analysis of primary and 
secondary sources. 

● Criterion A - 
Knowing and 
Understanding - 
Both Strands 

● Criterion C - 
Communicating - 
All Strands 

● Criterion D - 
Thinking 
Critically - Strands 
i,  ii an d iv 

Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/pirmojo-pasaulinio-

karo-konspektas/ 

https://protas.pypt.lt/istor
ija/lietuva_pirmojo_pasa

ulinio_karo_metais 

https://www.vle.lt/Straip
snis/Lietuva-Pirmojo-pas
aulinio-karo-metais-191

4-1918-117506 

 Summarization and 
repetition lesson 

Google classroom platform 

Visual/video lesson Zoom 

PowerPoint slides 

Worksheet to complete 
online 

Analysis of primary and 
secondary sources. 

● Criterion A - 
Knowing and 
Understanding - 
Both Strands 

● Criterion C - 
Communicating - 
All Strands 

● Criterion D - 
Thinking 
Critically - Strands 
i,  ii an d iv 

https://study.com/learn/
…...-quizzes.html 

https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://protas.pypt.lt/istorija/lietuva_pirmojo_pasaulinio_karo_metais
https://protas.pypt.lt/istorija/lietuva_pirmojo_pasaulinio_karo_metais
https://protas.pypt.lt/istorija/lietuva_pirmojo_pasaulinio_karo_metais
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuva-Pirmojo-pasaulinio-karo-metais-1914-1918-117506
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuva-Pirmojo-pasaulinio-karo-metais-1914-1918-117506
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuva-Pirmojo-pasaulinio-karo-metais-1914-1918-117506
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuva-Pirmojo-pasaulinio-karo-metais-1914-1918-117506
https://study.com/learn/imperialism-quizzes.html
https://study.com/learn/imperialism-quizzes.html


Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

      

Iki3 
1863–1864 m. sukilimas 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma,  

istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis  

Iliustracijų, dokumentų 
nagrinėjimas. Online 
užduotys 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

  

https://istorijai.lt/konspe
ktai/lietuvos-rusijos-imp
erijoje-konspektas/#ffs-t
abbed-11 

  

https://www.youtube.co
m/watch?v=Fy7JJCEGd
Xw 

 
Knygnešių laikai 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 

PowerPoint pateiktis, 

Google classroom 
platforma 

Iliustracijų, dokumentų 
nagrinėjimas. Online 
užduotys 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

  

https://istorijai.lt/konspe
ktai/lietuvos-rusijos-imp
erijoje-konspektas/#ffs-t
abbed-11 

https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7JJCEGdXw
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7JJCEGdXw
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7JJCEGdXw
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11


istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

 
Lietuvių tautinis atgimimas 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma,  

istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis  

Iliustracijų, dokumentų 
nagrinėjimas. Online 
užduotys 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/lietuvos-rusijos-imp
erijoje-konspektas/#ffs-t
abbed-11 

 
Didysis Vilniaus seimas 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma,  

istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis  

Iliustracijų, dokumentų 
nagrinėjimas. Online 
užduotys 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/lietuvos-rusijos-imp
erijoje-konspektas/#ffs-t
abbed-11 

https://www.lrs.lt/sip/por
tal.show?p_r=35530&p_
k=1 

https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://istorijai.lt/konspektai/lietuvos-rusijos-imperijoje-konspektas/#ffs-tabbed-11
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35530&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35530&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35530&p_k=1


 
Pirmojo pasaulinio karo 
pradžia vaizdo/audio pamoka 

ZOOM, 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma,  

istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

Iliustracijų, dokumentų 
nagrinėjimas. Online 
užduotys 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/pirmojo-pasaulinio-
karo-konspektas/ 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=2&v=Nj43X-VBEPE&
feature=emb_logo 

 Užsitęsęs pasaulinis 
konfliktas 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma,  

istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

Iliustracijų, dokumentų 
nagrinėjimas. Online 
užduotys 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/pirmojo-pasaulinio-
karo-konspektas/ 

https://www.youtube.co
m/watch?v=kCEUZ4rFi
ac 

https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nj43X-VBEPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nj43X-VBEPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nj43X-VBEPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nj43X-VBEPE&feature=emb_logo
https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://www.youtube.com/watch?v=kCEUZ4rFiac
https://www.youtube.com/watch?v=kCEUZ4rFiac
https://www.youtube.com/watch?v=kCEUZ4rFiac


 
Lietuva paskelbia 
nepriklausomybę vaizdo/audio pamoka 

ZOOM, 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma,  

istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

Iliustracijų, dokumentų 
nagrinėjimas. Online 
užduotys 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/pirmojo-pasaulinio-
karo-konspektas/ 

https://protas.pypt.lt/istor
ija/lietuva_pirmojo_pasa
ulinio_karo_metais 

https://www.vle.lt/Straip
snis/Lietuva-Pirmojo-pas
aulinio-karo-metais-191
4-1918-117506 

 
Apibendrinamoji pamoka 

vaizdo/audio pamoka 
ZOOM, 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma,  

istorijos vadovėlis Laikas 9 
klasei II dalis 

  

Iliustracijų, dokumentų 
nagrinėjimas. Online 
užduotys 

Pateiktų užduočių 
atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://smp2014is.ugdo
me.lt/ 

https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/pirmojo-pasaulinio-karo-konspektas/
https://protas.pypt.lt/istorija/lietuva_pirmojo_pasaulinio_karo_metais
https://protas.pypt.lt/istorija/lietuva_pirmojo_pasaulinio_karo_metais
https://protas.pypt.lt/istorija/lietuva_pirmojo_pasaulinio_karo_metais
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuva-Pirmojo-pasaulinio-karo-metais-1914-1918-117506
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuva-Pirmojo-pasaulinio-karo-metais-1914-1918-117506
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuva-Pirmojo-pasaulinio-karo-metais-1914-1918-117506
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuva-Pirmojo-pasaulinio-karo-metais-1914-1918-117506
https://smp2014is.ugdome.lt/
https://smp2014is.ugdome.lt/


IIdv 
Cold war conflicts . 

Visual/Video lesson Zoom, 

PowerPoint slides, Google 
classroom platform 

Textbook “Laikas” II part 

Analysis of political 
cartoons, primary and 
secondary sources. 
Online tasks. 

Completion of submitted 
tasks: 

cumulative score, 
comment 

https://www.britannica.c
om/event/Cold-War 

https://ed.ted.com/lesson
s/the-history-of-the-cuba
n-missile-crisis-matthew
-a-jordan 

https://www.britannica.c
om/event/Berlin-crisis-of
-1961 

 
„Evil empire“ collapse 

Visual/Video lesson Zoom, 

PowerPoint slides, Google 
classroom platform 

Textbook “Laikas” II part 

Analysis of political 
cartoons, primary and 
secondary sources. 
Online tasks. 

Completion of submitted 
tasks: 

cumulative score, 
comment 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/saltasis-karas-1946-
1991-metu-pasaulio-kon
spektas/ 

https://www.britannica.c
om/event/the-collapse-of
-the-Soviet-Union 

https://www.youtube.co
m/watch?v=uBeKucnWl
m4 

 
Lithuanian soviet 
reoccupation Visual/Video lesson Zoom, 

PowerPoint slides, Google 
classroom platform 

Analysis of political 
cartoons, primary and 
secondary sources. 
Online tasks. 

Completion of submitted 
tasks: 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/antrosios-sovietines-
okupacijos-konspektas-1
944-1990/ 

https://www.britannica.com/event/Cold-War
https://www.britannica.com/event/Cold-War
https://ed.ted.com/lessons/the-history-of-the-cuban-missile-crisis-matthew-a-jordan
https://ed.ted.com/lessons/the-history-of-the-cuban-missile-crisis-matthew-a-jordan
https://ed.ted.com/lessons/the-history-of-the-cuban-missile-crisis-matthew-a-jordan
https://ed.ted.com/lessons/the-history-of-the-cuban-missile-crisis-matthew-a-jordan
https://www.britannica.com/event/Berlin-crisis-of-1961
https://www.britannica.com/event/Berlin-crisis-of-1961
https://www.britannica.com/event/Berlin-crisis-of-1961
https://istorijai.lt/konspektai/saltasis-karas-1946-1991-metu-pasaulio-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/saltasis-karas-1946-1991-metu-pasaulio-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/saltasis-karas-1946-1991-metu-pasaulio-konspektas/
https://istorijai.lt/konspektai/saltasis-karas-1946-1991-metu-pasaulio-konspektas/
https://www.britannica.com/event/the-collapse-of-the-Soviet-Union
https://www.britannica.com/event/the-collapse-of-the-Soviet-Union
https://www.britannica.com/event/the-collapse-of-the-Soviet-Union
https://www.youtube.com/watch?v=uBeKucnWlm4
https://www.youtube.com/watch?v=uBeKucnWlm4
https://www.youtube.com/watch?v=uBeKucnWlm4
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/


Textbook “Laikas” II part cumulative score, 
comment 

http://genocid.lt/centras/l
t/1495/a/ 

 
Military resistance against 
soviets Visual/Video lesson Zoom, 

PowerPoint slides, Google 
classroom platform 

Textbook “Laikas” II part 

Analysis of political 
cartoons, primary and 
secondary sources. 
Online tasks. 

Completion of submitted 
tasks: 

cumulative score, 
comment 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/antrosios-sovietines-
okupacijos-konspektas-1
944-1990/ 

http://partizanai.org/kary
s-1964m-9-10/5507-parti
zaninis-karas 

http://www.bernardinai.l
t/straipsnis/2017-09-21-1
944-1953-m-partizaninis
-karas-tautos-pergale-ar-
pralaimejimas/164007 

 
Adaptation and resistance 

Visual/Video lesson Zoom, 

PowerPoint slides, Google 
classroom platform 

Textbook “Laikas” II part 

Analysis of political 
cartoons, primary and 
secondary sources. 
Online tasks. 

Completion of submitted 
tasks: 

cumulative score, 
comment 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/antrosios-sovietines-
okupacijos-konspektas-1
944-1990/ 

http://www.xn--altiniai-4
wb.info/index/details/24
4 

http://genocid.lt/centras/lt/1495/a/
http://genocid.lt/centras/lt/1495/a/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
http://partizanai.org/karys-1964m-9-10/5507-partizaninis-karas
http://partizanai.org/karys-1964m-9-10/5507-partizaninis-karas
http://partizanai.org/karys-1964m-9-10/5507-partizaninis-karas
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-09-21-1944-1953-m-partizaninis-karas-tautos-pergale-ar-pralaimejimas/164007
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-09-21-1944-1953-m-partizaninis-karas-tautos-pergale-ar-pralaimejimas/164007
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-09-21-1944-1953-m-partizaninis-karas-tautos-pergale-ar-pralaimejimas/164007
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-09-21-1944-1953-m-partizaninis-karas-tautos-pergale-ar-pralaimejimas/164007
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-09-21-1944-1953-m-partizaninis-karas-tautos-pergale-ar-pralaimejimas/164007
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/244
http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/244
http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/244


 
„Singing revolution“ 

Visual/Video lesson Zoom, 

PowerPoint slides, Google 
classroom platform 

Textbook “Laikas” II part 

Analysis of political 
cartoons, primary and 
secondary sources. 
Online tasks. 

Completion of submitted 
tasks: 

cumulative score, 
comment 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/antrosios-sovietines-
okupacijos-konspektas-1
944-1990/ 

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

 
Restoration of Lithuania's 
independence Visual/Video lesson Zoom, 

PowerPoint slides, Google 
classroom platform 

Textbook “Laikas” II part 

Analysis of political 
cartoons, primary and 
secondary sources. 
Online tasks. 

Completion of submitted 
tasks: 

cumulative score, 
comment 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/nepriklausomos-liet
uvos-respublikos-ir-pasa
ulio-ivykiai/ 

https://www.youtube.co
m/watch?v=e9slKDWX
HNk 

 
Changes in society 

Visual/Video lesson Zoom, 

PowerPoint slides, Google 
classroom platform 

Textbook “Laikas” II part 

Analysis of political 
cartoons, primary and 
secondary sources. 
Online tasks. 

Completion of submitted 
tasks: 

cumulative score, 
comment 

https://istorijai.lt/konspe
ktai/nepriklausomos-liet
uvos-respublikos-ir-pasa
ulio-ivykiai/ 

https://www.weforum.or
g/agenda/2019/01/how-g
lobalization-4-0-fits-into
-the-history-of-globalizat
ion/  

https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://istorijai.lt/konspektai/antrosios-sovietines-okupacijos-konspektas-1944-1990/
https://www.youtube.com/watch?v=qxVmMaiIfKU
https://www.youtube.com/watch?v=qxVmMaiIfKU
https://www.youtube.com/watch?v=qxVmMaiIfKU
https://istorijai.lt/konspektai/nepriklausomos-lietuvos-respublikos-ir-pasaulio-ivykiai/
https://istorijai.lt/konspektai/nepriklausomos-lietuvos-respublikos-ir-pasaulio-ivykiai/
https://istorijai.lt/konspektai/nepriklausomos-lietuvos-respublikos-ir-pasaulio-ivykiai/
https://istorijai.lt/konspektai/nepriklausomos-lietuvos-respublikos-ir-pasaulio-ivykiai/
https://www.youtube.com/watch?v=e9slKDWXHNk
https://www.youtube.com/watch?v=e9slKDWXHNk
https://www.youtube.com/watch?v=e9slKDWXHNk
https://istorijai.lt/konspektai/nepriklausomos-lietuvos-respublikos-ir-pasaulio-ivykiai/
https://istorijai.lt/konspektai/nepriklausomos-lietuvos-respublikos-ir-pasaulio-ivykiai/
https://istorijai.lt/konspektai/nepriklausomos-lietuvos-respublikos-ir-pasaulio-ivykiai/
https://istorijai.lt/konspektai/nepriklausomos-lietuvos-respublikos-ir-pasaulio-ivykiai/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/how-globalization-4-0-fits-into-the-history-of-globalization/


 
Summarization and 
repetition lesson Visual/Video lesson Zoom, 

PowerPoint slides, Google 
classroom platform 

Textbook “Laikas” II part 

Analysis of political 
cartoons, primary and 
secondary sources. 
Online tasks. 

Completion of submitted 
tasks: 

cumulative score, 
comment 

https://smp2014is.ugdo
me.lt/ 

Pilietiškumo pagrindai (MYP; Idv; Iki3; IIdv) 

Mokytoja/mokytojos: Rasa Pranevičienė 

Klasė/ 

klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I MYP 

Idv 

Intellectual property 
Google classroom platform 

PowerPoint slides 

Online tasks 
Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score;  
comment 

https://europa.eu/youreur
ope/business/running-bu
siness/intellectual-proper
ty/index_lt.htm 

lrt mediateka“ 
kultūringai su Nomeda“ 

https://smp2014is.ugdome.lt/
https://smp2014is.ugdome.lt/
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/index_lt.htm
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/index_lt.htm
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/index_lt.htm
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/index_lt.htm


 
European exam 

Google classroom platform 

PowerPoint slides 

Online tasks 
Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

www.egzaminas.eu; 

„Europos egzamino“ 
mokymosi kampelyje; 

„Europos egzamino“ 
treniruotę 

 
Protection of personal data 

Google classroom platform 

PowerPoint slides 

Online tasks 
Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score;  
comment 

https://ec.europa.eu/info/
law/law-topic/data-prote
ction/reform/what-perso
nal-data_lt 

https://www.teismai.lt/lt/
nacionaline-teismu-admi
nistracija/asmens-duome
nu-apsauga/5734 

 
The concept and features 
of civil society Google classroom platform 

PowerPoint slides 

Online tasks 
Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

https://mokslai.lietuviuz
odynas.lt/politologija/pil
ietines-visuomenes-samp
rata 

http://www.bernardinai.l
t/straipsnis/2016-07-07-l
ietuvoje-nera-pilietines-v
isuomenes/146294 

http://www.egzaminas.eu/
https://ec.europa.eu/lithuania/mokymosi-kampelis_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/mokymosi-kampelis_lt
https://egzaminas.eu/pradzia
https://egzaminas.eu/pradzia
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt
https://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/asmens-duomenu-apsauga/5734
https://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/asmens-duomenu-apsauga/5734
https://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/asmens-duomenu-apsauga/5734
https://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/asmens-duomenu-apsauga/5734
https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/politologija/pilietines-visuomenes-samprata
https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/politologija/pilietines-visuomenes-samprata
https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/politologija/pilietines-visuomenes-samprata
https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/politologija/pilietines-visuomenes-samprata
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-07-lietuvoje-nera-pilietines-visuomenes/146294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-07-lietuvoje-nera-pilietines-visuomenes/146294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-07-lietuvoje-nera-pilietines-visuomenes/146294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-07-lietuvoje-nera-pilietines-visuomenes/146294


 
Summarization and 
repetition lesson Google classroom platform 

PowerPoint slides 

Online tasks 
Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score;  
comment 

https://smp2014is.ugdo
me.lt/ 

Iki3 
Intelektinė nuosavybė 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma 

Online užduočių 
atlikimas Pateiktų užduočių 

atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://europa.eu/youreur
ope/business/running-bu
siness/intellectual-proper
ty/index_lt.htm  

 
Europos egzaminas 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma 

Online užduočių 
atlikimas Pateiktų užduočių 

atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

www.egzaminas.eu; 

„Europos egzamino“ 
mokymosi kampelyje; 

„Europos egzamino“ 
treniruotę 

 
Asmens duomenų apsauga 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma 

Online užduočių 
atlikimas Pateiktų užduočių 

atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://ec.europa.eu/info/
law/law-topic/data-prote
ction/reform/what-perso
nal-data_lt 

https://www.teismai.lt/lt/
nacionaline-teismu-admi
nistracija/asmens-duome
nu-apsauga/5734 

https://smp2014is.ugdome.lt/
https://smp2014is.ugdome.lt/
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/index_lt.htm
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/index_lt.htm
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/index_lt.htm
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/index_lt.htm
http://www.egzaminas.eu/
https://ec.europa.eu/lithuania/mokymosi-kampelis_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/mokymosi-kampelis_lt
https://egzaminas.eu/pradzia
https://egzaminas.eu/pradzia
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_lt
https://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/asmens-duomenu-apsauga/5734
https://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/asmens-duomenu-apsauga/5734
https://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/asmens-duomenu-apsauga/5734
https://www.teismai.lt/lt/nacionaline-teismu-administracija/asmens-duomenu-apsauga/5734


 
Pilietinės visuomenės 
samprata ir bruožai PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma 

Online užduočių 
atlikimas Pateiktų užduočių 

atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://mokslai.lietuviuz
odynas.lt/politologija/pil
ietines-visuomenes-samp
rata 

http://www.bernardinai.l
t/straipsnis/2016-07-07-l
ietuvoje-nera-pilietines-v
isuomenes/146294 

 
Apibendrinamoji pamoka 

PowerPoint pateiktis,  

Google classroom 
platforma 

Online užduočių 
atlikimas Pateiktų užduočių 

atlikimas:  

kaupiamuoju balu, 
komentaru 

https://smp2014is.ugdo
me.lt/ 

IIdv European Exam Google classroom platform 

PowerPoint slides 

Online tasks 
Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

www.egzaminas.eu; 

„Europos egzamino“ 
mokymosi kampelyje; 

„Europos egzamino“ 
treniruotę 

 
Civic responsibility and 
action Google classroom platform 

PowerPoint slides 

Online tasks 
Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

https://www.learningtogi
ve.org/resources/civic-re
sponsibility 

https://study.com/acade
my/lesson/what-is-civic-

https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/politologija/pilietines-visuomenes-samprata
https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/politologija/pilietines-visuomenes-samprata
https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/politologija/pilietines-visuomenes-samprata
https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/politologija/pilietines-visuomenes-samprata
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-07-lietuvoje-nera-pilietines-visuomenes/146294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-07-lietuvoje-nera-pilietines-visuomenes/146294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-07-lietuvoje-nera-pilietines-visuomenes/146294
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-07-07-lietuvoje-nera-pilietines-visuomenes/146294
https://smp2014is.ugdome.lt/
https://smp2014is.ugdome.lt/
http://www.egzaminas.eu/
https://ec.europa.eu/lithuania/mokymosi-kampelis_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/mokymosi-kampelis_lt
https://egzaminas.eu/pradzia
https://egzaminas.eu/pradzia
https://www.learningtogive.org/resources/civic-responsibility
https://www.learningtogive.org/resources/civic-responsibility
https://www.learningtogive.org/resources/civic-responsibility
https://study.com/academy/lesson/what-is-civic-participation-definition-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-civic-participation-definition-examples.html


participation-definition-e
xamples.html 

 
The concept and features 
of civil society Google classroom platform 

PowerPoint slides 

Online tasks 
Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

https://www.britannica.c
om/topic/civil-society 

https://study.com/acade
my/lesson/what-is-a-civi
l-society-definition-exa
mples.html 

 Summarization and 
repetition lesson 

Google classroom platform 

PowerPoint slides 

Online tasks 
Completion of submitted 
tasks; 

cumulative score; 
comment 

https://www.britannica.c
om/topic/civil-society 

  

Geografija 

Mokytoja/mokytoja Asta Saulienė 

Klasė/ 

klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

https://study.com/academy/lesson/what-is-civic-participation-definition-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-civic-participation-definition-examples.html
https://www.britannica.com/topic/civil-society
https://www.britannica.com/topic/civil-society
https://study.com/academy/lesson/what-is-a-civil-society-definition-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-a-civil-society-definition-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-a-civil-society-definition-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-a-civil-society-definition-examples.html
https://www.britannica.com/topic/civil-society
https://www.britannica.com/topic/civil-society


1ak, 1gk, 
1ki1, 1ki2, 

1ki3 

Miškai - žaliasis šalies 
rūbas. 

Google classroom 
platforma, 

vaizdo pamoka ZOOM,  

PowerPoint pateiktys 

Geografijos vadovėlis 
“Žemė” 9 klasei (I dalis) 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai,  atlikti 
praktines užduotis 
pratybų sąsiuviniuose 
psl.39-40, darbas su 
žemėlapiu. 

Užduočių atlikimas 
vertinamas kaupiamuoju 
balu 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/mo/9kl_gamtine_g
eografija/GE_DE_25/teo
rine_medziaga_3.html 

 Lietuvos gyvūnija anksčiau 
ir dabar 

Google classroom 
platformas, 

vaizdo pamoka, 

PowerPoint pateiktys 

Geografijos vadovėlis 
“Žemė” 9 klasei (I dalis) 

Mokytojos pateiktų 
užduočių 
atlikimas(statistinių 
duomenų analizė, darbas 
su žemėlapiu, šaltinių 
nagrinėjimas) 

Užduočių atlikimas 
vertinamas kaupiamuoju 
balu (Už dviejų temų 
kaupiamuosius balus 
mokiniai gauna pažymį į 
dienyną) 

https://www.raudonojikn
yga.lt/gyvunai 

https://www.vle.lt/Straip
snis/Lietuvos-gyvunija-1
17622 

 Kraštovaizdžiai. Google classroom 
platforma 

PowerPoint pateiktis 

Geografijos vadovėlis 
“Žemė” I dalis 

Mokytojos pateiktų 
užduočių atlikimas . 

Užduočių atlikimas 
vertinamas kaupiamuoju 
balu. 

https://am.lrv.lt/lt/veiklo
s-sritys-1/saugomos-terit
orijos-ir-krastovaizdis/kr

astovaizdis 

https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_25/teorine_medziaga_3.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_25/teorine_medziaga_3.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_25/teorine_medziaga_3.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_25/teorine_medziaga_3.html
https://www.raudonojiknyga.lt/gyvunai
https://www.raudonojiknyga.lt/gyvunai
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuvos-gyvunija-117622
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuvos-gyvunija-117622
https://www.vle.lt/Straipsnis/Lietuvos-gyvunija-117622
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis


 Saugomos teritorijos ir 
gamtos paminklai. 

Google classroom 
platforma 

vaizdo pamoka ZOOM 

Geografijos vadovėlis 
“Žemė” I dalis 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai, 
savarankiškas darbas 
atliekant užduotis 
pratybose. Norintys gali 
parengti projektinį darbą 
“Gamtos paminklai 
Lietuvoje”. 

Projektiniai darbai 
vertinami pažymiu į 
dienyną.  

Pamokos darbas 
vertinamas komentaru. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/mo/9kl_gamtine_g
eografija/GE_DE_2/teori

ne_medziaga_2.html 

 

 Kartojimas. Google classroom 
platforma 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai (  testas) 

Testo atlikimas 
vertinamas pagal 
susitarimą su mokiniais ( 
komentaras arba pažymys 
į dienyną). 

 

IIa, IIb, 
IIc, IIvk 

Tarptautiniai ekonominiai 
ryšiai. 

Google classroom 
platforma,  

vaizdo pamoka ZOOM, 

geografijos vadovėlis 
“Žemė” 10 klasei 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai, 
paaiškinti pateiktas 
sąvokas, darbas su 
žemėlapiu, statistinių 
duomenų analizė 
pateiktus duomenis 

Mokinių atliktos užduotys 
vertinamos komentaru. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/index.php/site/mo/

mo_id/31 

 

 Turizmas - globalizacijos 
reiškinys. 

Google classroom 
platforma PowerPoint 
pateiktis 

Atlikti atsiųstas 
mokytojos paruoštas 
užduoti. 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 
kaupiamuoju balu. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/index.php/site/mo/

mo_id/36 

 

https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_2/teorine_medziaga_2.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_2/teorine_medziaga_2.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_2/teorine_medziaga_2.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_2/teorine_medziaga_2.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/31
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/31
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/31
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/36
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/36
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/36


Geografijos vadovėlis 
“Žemė” 10 klasei 

 Turizmo geografija. Google classroom 
platforma 

vaizdo pamoka Zoom 

Geografijos vadovėlis 
“Žemė” 10 klasei 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai ( šaltinių 
analizė, darbas su 
žemėlapiu, statistinių 
duomenų analizė) 

 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 
pažymiu. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/index.php/site/mo/

mo_id/36 

 

 Kartojimo ir 
apibendrinimo pamoka. 

Vaizdo pamoka Zoom Mokytojos paruoštų 
užduočių atlikimas 
online 

Atliktos užduotys 
vertinamos komentaru. 

 

IV gimn. 

klasės  

( B kursas) 

20K35 

Kraštovaizdžių tipai ir 
komponentai. 
Kraštotvarka. 

PowerPoint pateiktys, 

vaizdo pamoka ZOOM,  

internetas 

Google classroom 
platforma 

Mokytojos paruošti 
užduočių lapai . 

Pateiktų užduočių 
atlikimas vertinamas 
kaupiamuoju balu. 

https://am.lrv.lt/lt/veiklo
s-sritys-1/saugomos-terit
orijos-ir-krastovaizdis/kr

astovaizdis 

https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/36
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/36
https://smp2014ge.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/36
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis


 Saugomos teritorijos ir 
gamtos paminklai. 

Google classroom 
platforma 

Internetas 

 

Mokytojos pateiktų 
užduočių atlikimas ( 
darbas su žemėlapiu, 
lentelės pildymas, 
šaltinių nagrinėjimas) 

Kelių pamokų atliktas 
darbas vertinamas 
pažymiu į dienyną. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/mo/9kl_gamtine_g
eografija/GE_DE_2/teori

ne_medziaga_2.html 

 

      

      

      

Geografija 

Mokytoja/mokytojas Simonas Šabanovas 

Klasė/ 

klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

III g.klasės 
(B lygis) 

Kraštovaizdžiai ir 
geografinės zonos 

Zoom pamoka. EDUKA. 
Messenger. Mano dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/index.php/site/mo/

mo_id/5 

https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_2/teorine_medziaga_2.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_2/teorine_medziaga_2.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_2/teorine_medziaga_2.html
https://smp2014ge.ugdome.lt/mo/9kl_gamtine_geografija/GE_DE_2/teorine_medziaga_2.html


  
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

Kraštovaizdžiai ir 
geografinės zonos 

EDUKA. Messenger. Mano 
dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

  

 
Klimatas ir žmogus. 
Pasaulinis atšilimas. 

EDUKA. Messenger. Mano 
dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

EDUKA. Messenger. 
Mano dienynas. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 

 
Orų stebėjimas ir sinoptinė 

prognozė 
ZOOM. EDUKA. 

Messenger. Mano dienynas. 
Užduotys EDUKA 

klasėje. Teksto 
perskaitymas EDUKA 

klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

EDUKA. Messenger. 
Mano dienynas. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 

 
Gamtinės geografijos 

kartojimas 
EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. 
Užduotys EDUKA 

klasėje. Teksto 
perskaitymas EDUKA 

klasėje. 

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 

EDUKA. Messenger. 
Mano dienynas. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 



  
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

III g.klasės 
(A lygis) 

Kraštovaizdžiai ir 
geografinės zonos 

Zoom pamoka. EDUKA. 
Messenger. Mano dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/index.php/site/mo/

mo_id/5 

Kraštovaizdžiai ir 
geografinės zonos 

EDUKA. Messenger. Mano 
dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

  

 
Klimatas ir žmogus. 
Pasaulinis atšilimas. 

EDUKA. Messenger. Mano 
dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

EDUKA. Messenger. 
Mano dienynas. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 

 
Orų stebėjimas ir sinoptinė 

prognozė 
ZOOM. EDUKA. 

Messenger. Mano dienynas. 
Užduotys EDUKA 

klasėje. Teksto 
perskaitymas EDUKA 

klasėje. 

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 

EDUKA. Messenger. 
Mano dienynas. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 



  
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

 
Gamtinės geografijos 

kartojimas 
EDUKA. Messenger. Mano 

dienynas. 
Užduotys EDUKA 

klasėje. Teksto 
perskaitymas EDUKA 

klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

EDUKA. Messenger. 
Mano dienynas. 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 

II dv 
g.klasė  

Europe Union EDUKA. Messenger. Mano 
dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 

Dokumentinio filmo 
Fukushima analizė 

Messenger. Mano dienynas. 

https://youtu.be/-3GzQ9kry
x4 

Peržiūrėti filmą ir 
atsakyti į klausimus. 

https://youtu.be/-3GzQ9
kryx4 

Atlikimo terminų 
laikymosi stebėjimas ir 

priminimas Mano 
dienynas sistemoje. 

https://youtu.be/-3GzQ9
kryx4 

 
Pasaulio ūkis kurso 

kartojimas 
ZOOM. EDUKA. 

Messenger. Mano dienynas. 
Užduotys EDUKA 

klasėje. Teksto 
perskaitymas EDUKA 

klasėje. 

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 



  
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

I dv g.klasė Projektas "Religijos ir 
kultūros Lietuvoje" 

Messenger. Mano dienynas. Užduotis pristatymą " 
Religijos ir kultūros 

Lietuvoje " (anglų kl.) 

  

Atlikimo terminų 
laikymosi stebėjimas ir 

priminimas Mano 
dienynas sistemoje 

(geriausi darbai bus 
gaus skatinamuosius 

įvertinimus) 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 

Europos Sąjunga ZOOM. EDUKA. 
Messenger. Mano dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 

 
Visuomeninės pasaulio 
geografijos kartojimas 

EDUKA. Messenger. Mano 
dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 



I MYP 
g.klasė 

 

Europos Sąjunga ZOOM. EDUKA. 
Messenger. Mano dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 

Visuomeninės pasaulio 
geografijos kartojimas 

EDUKA. Messenger. Mano 
dienynas. 

Užduotys EDUKA 
klasėje. Teksto 

perskaitymas EDUKA 
klasėje. 

  

Užduočių peržiūra 
EDUKA klasėje. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

https://klase.eduka.lt/ 

https://smp2014ge.ugdo
me.lt/ 

 
Dokumentinio filmo 

Ethnic Kitchen analizė 
Youtube.com. Messenger. 

Mano dienynas. 
Peržiūrėti filmą ir 

atsakyti į klausimus. 
https://youtu.be/fcwHHI

okRUs 

  

Užduočių peržiūra. 
Atlikimo terminų 

laikymosi stebėjimas ir 
priminimas Mano 

dienynas sistemoje. 

https://youtu.be/fcwHHI
okRUs 

Psichologija 

Mokytoja D. Naikauskė 

Klasė/ 
klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 



20K48 
Logoterapija. Viktoro E. 
Franklio asmenybės teorija 

PowerPoint, interneto 
svetainė (Google classroom 
platforma) 

Susipažinti su pateikta 
medžiaga, atlikti 
praktinę užduotį 

Atliktų užduočių 
vertinimas 
(atlikta/neatlikta). 
Užduotis atlikti iki kitos 
pamokos 

https://www.futureme.or
g/letters/new 

20K48 
Žmogaus raidos 
psichologija. E. H. 
Erickson asmenybės teorija 

PowerPoint, interneto 
svetainė (Google classroom 
platforma) 

Susipažinti su pateikta 
medžiaga, atlikti 
praktinę užduotį 

Atliktų užduočių 
vertinimas 
(atlikta/neatlikta). 
Užduotis atlikti iki kitos 
pamokos 

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

20K48 
Kurso apibendrinimas Vaizdo pamoka  (Zoom 

platforma) 
Atsakyti į pateiktus 
klausimus 

Refleksija 
 

21K46 
Nerimas: nerimo 
sutrikimas ir pagalbos 
būdai 

PowerPoint, vaizdo įrašai 

(Google classroom 
platforma) 

Susipažinti su pateikta 
medžiaga, atlikti 
praktinę užduotį 

Atliktų užduočių 
vertinimas 
(atlikta/neatlikta). 
Užduotis atlikti iki kitos 
pamokos 

https://www.youtube.co
m/watch?v=RR53XZen
Mfg 

https://apps.apple.com/lt/
app/ramu/id1463319121 

21K46 
Emocijų ir streso valdymas PowerPoint, vaizdo įrašai 

(Google classroom 
platforma) 

Susipažinti su pateikta 
medžiaga, atlikti 
praktinę užduotį 

Atliktų užduočių 
vertinimas 
(atlikta/neatlikta). 

https://www.youtube.co
m/watch?v=nscCr_GOF
Us&list=PLdXb5C8-7o6

https://apps.apple.com/lt/app/ramu/id1463319121
https://apps.apple.com/lt/app/ramu/id1463319121


Užduotis atlikti iki kitos 
pamokos 

oaqflyE0fZXFCPwxeeg
dC4&index=2&t=0s 

21K46 
Pagalba sau ir kitam PowerPoint, vaizdo įrašai 

(Google classroom 
platforma) 

Susipažinti su pateikta 
medžiaga, atlikti 
praktinę užduotį 

Atliktų užduočių 
vertinimas 
(atlikta/neatlikta). 
Užduotis atlikti iki kitos 
pamokos 

https://tuesi.lt/ 

21K46 
Meno terapijos pristatymas Zoom platforma, Google 

classroom platforma 
Susipažinti su nauja 
medžiaga, atlikti 
praktinę užduotį 

Atliktų užduočių 
vertinimas 
(atlikta/neatlikta). 
Užduotis atlikti iki kitos 
pamokos 

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

 

https://tuesi.lt/

