
KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ NUOTOLINIO MOKYMO PLANAI 

GEGUŽĖS MĖN 

 

Matematika 
Mokytoja V. Obelieniūtė 

Klasė/ 
klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I dv  
g. klasė 

 Trikampio vidurio linija 
ir jos savybės.  
Trikampio 
pusiaukraštinių savybė 
Panašiųjų trikampių 
perimetrų ir plotų 
santykiai  
Erdviniai kūnai. 
Kūgis.Kūgio paviršiaus 
plotas ir tūris. 
Erdviniai kūnai. 
Piramidės.Piramidės 
paviršiaus plotas ir tūris.  
Kartojimas.  

Pamokos online zoom 
platformoje , savarankiškas 
mokymasis, 
Eduka klasė, vaizdo pamokos, 
konsultacija  

Užduotys iš vadovėlio , 
uždavinyno , Eduka 
klasės užduotys, 
užduotys iš įvairių 
vadovėlių anglų kalba, 
MYP vadovėlio 
užduotys 

Vertinimas komentaru 
, kaupiamasis balas , 
kontrolinis darbas  

www.mokslincius.lt  
https://youtu.be/6ArZQF
FKDHY 
https://youtu.be/ufnPquf5
Y3s 
https://youtu.be/TDXSE4
s9b84 
 

http://www.mokslincius.lt/
https://youtu.be/6ArZQFFKDHY
https://youtu.be/6ArZQFFKDHY
https://youtu.be/ufnPquf5Y3s
https://youtu.be/ufnPquf5Y3s
https://youtu.be/TDXSE4s9b84
https://youtu.be/TDXSE4s9b84


II a,b 
g. klasės 

Erdvinių kūnų tiesės ir 
plokštumos. Tiesių ir 
plokštumų tarpusavio 
padėtis erdvėje. Kampas 
tarp tiesės ir 
plokštumos.Kampas tarp 
plokštumų.  
Tikimybės ir jų savybės.  
Kartojimas.  

Pamokos online zoom 
platformoje, savarankiškas 
mokymasis, Eduka 
klasė,vaizdo pamokos , 
konsultacija  

Užduotys iš vadovėlio, 
uždavinyno , Eduka 
klasės užduotys  

Vertinimas komentaru 
, kaupiamasis balas, 
kontrolinis darbas  

www.mokslincius.lt  
www.vaizdopamokos.lt  

III 
g. klasė 

Logaritminės lygtys ir 
nelygybės. Logaritminė 
funkcija ir jos savybės.  
Skaičių sekos.Aritmetinė 
progresija. Geometrinė 
progresija. Nykstančioji 
geometrinė progresija.  

Pamokos online zoom 
platformoje, savarankiškas 
mokymasis , Eduka 
klasė,vaizdo 
pamokos,konsultacija  

Užduotys iš vadovėlio, 
uždavinyno , Eduka 
klasės užduotys, 
papildoma medžiaga iš 
uždavinynų  

Vertinimas komentaru 
, kontrolinis darbas  

www.mokslincius.lt  
www.vaizdopamokos.lt  

IV 
g. klasė 

Piramidės.  
Sukiniai.Ritinys, jo 
paviršiaus plotas ir tūris. 
Kūgis.Jo paviršiaus 
plotas ir tūris. Rutulys. 
Jo paviršiaus plotas ir 
tūris.  
Kombinatorika ir 
tikimybės.  

Pamokos online zoom 
platformoje, savarankiškas 
mokymasis , Eduka 
klasė,vaizdo pamokos , 
konsultacija  

Užduotys iš vadovėlio, 
uždavinyno , Eduka 
klasės užduotys , 
papildoma medžiaga iš 
uždavinynų, 
pasiruošimo egzaminui 
medžiaga  

Vertinimas komentaru 
, kontrolinis darbas  

www.mokslincius.lt  
www.vaizdopamokos.lt  

Matematika 
Mokytoja  V. Krikščiūnienė 

http://www.mokslibcius.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/


Klasė/ 
klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I ki3 
 g. klasė 

 

Kūgis.Kūgio paviršiaus 
plotas ir 
tūris.Apibendiname. 
Sprendžiame. 
Atsiskaitomasis darbas 
 Piramidės.Taisyklingų 
piramidžių 
aukštinėsPiramidės 
paviršiaus plotas ir tūris 
Apibendriname 
Sprendžiame 
Kontrolinis darbas.  
Kartojimas.  
 

Pamokos online zoom 
platformoje , savarankiškas 
mokymasis, 
Eduka klasė, vaizdo pamokos  

Užduotys iš vadovėlio, 
uždavinyno , Eduka 
klasės užduotys , 
papildoma medžiaga iš 
uždavinynų 

Vertinimas komentaru 
, kaupiamasis balas, 
savarankiškas darbas , 
  kontrolinis darbas  

www.mokslibcius.lt  
www.vaizdopamokos.lt  

I ki3 
g.klasė 

 

Apibendinanti pamoka. 
Konsultacijos. 
Atsiskaitomoji pamoka 

Pamokos online zoom 
platformoje , savarankiškas 
mokymasis, 
Eduka klasė, vaizdo pamokos  

Užduotys iš vadovėlio, 
uždavinyno , Eduka 
klasės užduotys , 
papildoma medžiaga iš 
uždavinynų 

Vertinimas komentaru 
, kontrolinis darbas  

www.vadovėliai.lt 
wwwww.vaizdopamokos.
lt w.mokslibcius.lt  
Zoom platformos 
nuoroda 

II c  
g. klasė 

 

Erdvinių kūnų tiesės ir 
plokštumos. Tiesių ir 
plokštumų tarpusavio 
padėtis erdvėje. Kampas 
tarp tiesės ir 
plokštumos.Kampas tarp 
plokštumų.  

Pamokos online zoom 
platformoje , savarankiškas 
mokymasis, 
Eduka klasė, vaizdo pamokos  

Užduotys iš vadovėlio, 
uždavinyno , Eduka 
klasės užduotys , 
papildoma medžiaga iš 
uždavinynų 

Vertinimas komentaru 
, kaupiamasis balas, 
kontrolinis darbas  

www.vadovėliai.lt 
wwwww.vaizdopamokos.
lt w.mokslibcius.lt  
Zoom platformos 
nuoroda 

http://www.mokslibcius.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.mokslibcius.lt/


Tikimybės ir jų savybės.  
Kartojimas.  

Išeito kurso 
apibendrinanti pamoka 

Pamokos online zoom 
platformoje , savarankiškas 
mokymasis, 
Eduka klasė, vaizdo pamokos  

Užduotys iš vadovėlio, 
uždavinyno , Eduka 
klasės užduotys , 
papildoma medžiaga iš 
uždavinynų 

Vertinimas komentaru 
, kaupiamasis balas, 
kontrolinis darbas  

www.vadovėliai.lt 
wwwww.vaizdopamokos.
lt w.mokslibcius.lt  
Zoom platformos 
nuoroda 

21K14 
Rodiklinė funkcija, 
rodiklinės lygtys ir 
nelygybės 
Apibendrinanti pamoka 
Kontrolinis darbas 
Logaritminės lygtys ir 
nelygybės. Logaritminė 
funkcija ir jos savybės.  
Skaičių sekos.Aritmetinė 
progresija. Geometrinė 
progresija. Nykstančioji 
geometrinė progresija 
Baigiamasis kontrolinis 
darbas 

Pamokos online zoom Darbas 
su knyga 
Darbas eduka klasės aplinkoje 
    Vaizdo pamokos  

Vadovėlio užduotys , 
uždavinyno  užduotys 
 Eduka klasės testai 

Kaupiamasis 
vertinimas Komentaras  
Savarankiškas darbas 
Atsiskaitymo testas 

Zoom platformos 
nuoroda 
wwwww.vaizdopamokos.
lt w.mokslibcius.lt 
www.egzaminatorius.lt 

20K18 
Piramidės. Nupjautinės 
piramidės 
Sukiniai.Ritinys, jo 
paviršiaus plotas ir tūris. 
Kūgis.Jo paviršiaus 
plotas ir tūris. Rutulys. 
Jo paviršiaus plotas ir 
tūris.  

Pamokos online zoom 
platformoje 
Darbas su knyga 
Darbas eduka klasės aplinkoje 
    užduočių sprendimų 
siuntimas 

Vadovėlio užduotys , 
uždavinyno  užduotys 
 Eduka klasės užduotys 
Pasiruoškime prieš 
egzaminus užduotys 

Kaupiamasis 
vertinimas Komentaras  
Savarankiškas darbas 
Atsiskaitymo testas 

Zoom platformos 
nuoroda 
wwwww.vaizdopamokos.
lt w.mokslibcius.lt 
www.egzaminatorius.lt 
www.matematika.lt 

http://www.mokslibcius.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.mokslibcius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/


Kombinatorika ir 
tikimybės ir jų savybės 
Atsitiktinis dydis ir jo 
skirstinys,atsitiktinio 
dydžio charakteristikos, 
binominiai bandymai 
Statistinių duomenų 
vaizdavimas 
Kurso kartojimas ir 
susisteminimas 
 

Matematika 
Mokytoja D. Daugirdaitė 

Klasė/ 
klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

 I ak, I vk1 
g. klasės 

Kūgis.Kūgio paviršiaus 
plotas ir tūris 
Taisyklingosios 
piramidės.Piramidžių 
aukštinės,paviršiaus 
plotas ir tūris 
Statistika ir tikimybės 

Pamokos online zoom 
platformos aplinkoje 

Darbas su knyga 
Darbas eduka klasės aplinkoje 
    Vaizdo pamokos  

Vaizdo pamokos 
užduotys 
Uždaviniai su pateiktais 
atsakymais  
Eduka klasės testai 

Kaupiamasis 
vertinimas Komentaras  
Savarankiškas darbas 
Atsiskaitymo testas 

Vaizdo pamokos.lt 



II vk  
g.klasė 

Tikimybės.Tikimybių 
savybės 
Sisteminis kurso 
kartojimas 

Pamokos online zoom 
platformos aplinkoje  

Darbas su knyga 
Darbas eduka klasės aplinkoje 
    Vaizdo pamokos  

Vaizdo pamokos 
užduotys 
Uždaviniai su pateiktais 
atsakymais  
Eduka klasės testai 

Kaupiamasis 
vertinimas Komentaras  
Savarankiškas darbas 
Atsiskaitymo testas 

 Vaizdo pamokos.lt 
www.matematika.lt 

21K15 
Rodiklinė 
funkcija,rodiklinės 
lygtys ir nelygybės 
Logaritminė 
funkcija,logaritminės 
lygtys ir nelygybės 
Skaičių sekos 

  Pamokos online 
  zoom platformoje 
  Darbas su knyga 
Darbas eduka klasės aplinkoje 
    Vaizdo pamokos  

Vaizdo pamokos 
užduotys 
Vadovėlio užduotys , 
uždavinyno  užduotys 
 Eduka klasės testai 

Kaupiamasis 
vertinimas Komentaras  
Savarankiškas darbas 
Atsiskaitymo testas 

http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmine-funk
cija 
http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmines-lygt
ys-1-pamoka/ 
http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmines-lygt
ys-2-pamoka/ 
http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmines-lygt
ys-3-pamoka/ 
http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmines-nel
ygybes-i-pamoka/ 
 

http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmine-funkcija
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmine-funkcija
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmine-funkcija
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-1-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-1-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-1-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-2-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-2-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-2-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-3-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-3-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-3-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-nelygybes-i-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-nelygybes-i-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-nelygybes-i-pamoka/


  20K17 
Piramidės 
Sukiniai 
Įvykiai ir jų tikimybės 

Pamokos online zoom 
platformoje 

Darbas su knyga 
Darbas eduka klasės aplinkoje 
    Vaizdo pamokos  

Vaizdo pamokos 
užduotys 
Vadovėlio užduotys , 
uždavinyno  užduotys 
 Eduka klasės testai 

Kaupiamasis 
vertinimas Komentaras  
Savarankiškas darbas 
Atsiskaitymo testas 

 
Vaizdo pamokos.lt 
www.matematika.lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matematika 
 
Laimutė Jocienė 

Klasė/ 
klasių 
srautas 

Turinys Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 



1vk2, 1ki1, 
1gk 

Kūgio paviršiaus plotas ir 
tūris. 
Piramidės paviršiaus 
plotas ir tūris 

Zoom platforma, Eduka klasė, 
vadovėlis IIdalis, uždavinynas 

testai Eduka klasė, 
uždaviniai iš vadovėlio 
ir uždavinyno 

Sprendimų ir atsakymų 
aptarimas Skype arba 
Zoom, kopijų 
atsiuntimas Mano 
dienyne ir Skype, 
kūrybinis darbas 
Power Point (5-6 
skaidrės) 

 vaizdo pamokos 



21K16 (III) Logaritminė funkcija, 
logaritminė lygtis, 
logaritminės nelygybės 
 
 
 
Sekos. Progresijos 
 
 
Trigonometrinės 
funkcijos. 
Trigonometrinės lygtys 
Trigonometrinės 
nelygybės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom platforma, Eduka klasė, 
vadovėlis IIdalis, uždavinynas 

testai Eduka klasė, 
uždaviniai iš vadovėlio 
ir uždavinyno 

Sprendimų ir atsakymų 
aptarimas Skype arba 
Zoom, kopijų 
atsiuntimas Mano 
dienyne ir Skype 

http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmine-funk
cija 
http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmines-lygt
ys-1-pamoka/ 
http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmines-lygt
ys-2-pamoka/ 
http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmines-lygt
ys-3-pamoka/ 
http://vaizdopamokos.lt/m
atematika/logaritmines-nel
ygybes-i-pamoka/ 
 

http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmine-funkcija
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmine-funkcija
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmine-funkcija
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-1-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-1-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-1-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-2-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-2-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-2-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-3-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-3-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-lygtys-3-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-nelygybes-i-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-nelygybes-i-pamoka/
http://vaizdopamokos.lt/matematika/logaritmines-nelygybes-i-pamoka/


 
 
 
 

20K16 Kombinatorika 
(kartojimas) 
Klasikinis tikimybės 
apibrėžimas 
Įvykiai ir tikimybės 
Atsitiktinio dydžio 
skirstinys 

Zoom platforma, Eduka klasė, 
vadovėlis IIdalis, uždavinynas, 
Egzaminatorius.lt 

testai Eduka klasė ir 
Egzaminatorius.lt, 
uždaviniai iš vadovėlio 

Sprendimų ir atsakymų 
aptarimas Skype arba 
Zoom, kopijų 
atsiuntimas Mano 
dienyne ir Skype 

Vaizdo pamokos 

Matematika 
Mokytoja A. Rutkienė 

Klasė/ 
klasių 
srautas 

Turinys Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1 MYP 
g. klasė 

Piramidė. Paviršiaus 
plotas, tūris 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

  

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

  

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 
Savarankiškas darbas 

Vertinimas pažymiu   

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

  



Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

    

Piramidė Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

  

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

    

Kontrolinis darbas (Moodle) Individualus uždavinių 
sprendimas 

Vertinimas pažymiu   

Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Kontrolinio darbo 
uždavinių aptarimas 

    

Kartojimas. Šaknys. 
Reiškiniai su vienu 
kintamuoju 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

  

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

https://www.youtube.com
/watch?v=YnFugrMwwV
0 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 
Savarankiškas darbas 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

https://www.youtube.com
/watch?v=VES43kwZ2K
Q 

https://www.youtube.com/watch?v=PtmIaeDBQxI
https://www.youtube.com/watch?v=PtmIaeDBQxI
https://www.youtube.com/watch?v=YnFugrMwwV0
https://www.youtube.com/watch?v=YnFugrMwwV0
https://www.youtube.com/watch?v=YnFugrMwwV0


Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

    

Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

    

Kartojimas. Lygtys, 
lygčių sistemos 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Vadovėlis 

    

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Vadovėlis 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

https://www.youtube.com
/watch?v=s-TeGVC1KN
4 

https://www.youtube.com
/watch?v=EUOHseV_5x
0 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Savarankiškas darbas. 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

https://www.youtube.com
/watch?v=IR5Ovb-DKB4 

Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

    

Kartojimas. Geometrija Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas   https://www.youtube.com
/watch?v=oNA2nw9MEF
s 

https://www.youtube.com/watch?v=s-TeGVC1KN4
https://www.youtube.com/watch?v=s-TeGVC1KN4
https://www.youtube.com/watch?v=s-TeGVC1KN4
https://www.youtube.com/watch?v=oNA2nw9MEFs
https://www.youtube.com/watch?v=oNA2nw9MEFs
https://www.youtube.com/watch?v=oNA2nw9MEFs


https://www.youtube.com
/watch?v=rfqzB73Ntvs 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

https://www.youtube.com
/watch?v=WFT3ZmvQ0l
0 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas     

Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas     

II dv 
g. klasė 

Kampas tarp tiesės ir 
plokštumos. Kampas 
tarp plokštumų 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

  

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

  

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 
Savarankiškas darbas 

https://www.youtube.com
/watch?v=0fZNYGGdA7
w 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

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

Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

  



Erdvinių kūnų tiesės ir 
plokštumos 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

  

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

  

Kontrolinis darbas (Moodle) Individualus uždavinių 
sprendimas 

Vertinimas pažymiu   

Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Kontrolinio darbo 
uždavinių aptarimas 

    

Kartojimas. Skaičiai, 
veiksmai, reiškiniai 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

  

  https://www.youtube.com
/watch?v=5wNwY8r-x1
Q 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 
Savarankiškas darbas 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

  

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

  https://www.youtube.com
/watch?v=qgxQhb0_h4A 

Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

    



Kartojimas. Lygtys, 
nelygybės, sistemos 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Vadovėlis 

  https://www.youtube.com
/watch?v=s-TeGVC1KN

4 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Vadovėlis 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

https://www.youtube.com
/watch?v=IR5Ovb-DKB4 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Savarankiškas darbas. 

Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

https://www.youtube.com
/watch?v=EUOHseV_5x
0 

Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas 

Uždavinynas 

    

Kartojimas. Funkcijos. 
Plokštumos kūnai. 
Erdviniai kūnai 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas   https://www.youtube.com
/watch?v=m1u8aY7zn2E 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas Uždavinių sprendimo 
nuotraukos įkeliamos 
Moodle. Komentaras 

https://www.youtube.com
/watch?v=e37ZIy4OIrg 

https://www.youtube.com
/watch?v=3KXHnH2XzZ
A 

Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas     

https://www.youtube.com/watch?v=e37ZIy4OIrg
https://www.youtube.com/watch?v=e37ZIy4OIrg


Konsultacija Vaizdo pamoka (Moodle) Uždavinių sprendimas   

Informacinės technologijos 

GEGUŽĖS MĖN jau nauji planai 
Mokytoja/mokytojos: J. Kumpienė, D. Vaikšnienė 

Klasė/ 
klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I  
g. klasės 

Skaičiuoklė. 
Matematinių funkcijų 
grafikai 

Vaizdo pamoka. Atvejo 
analizė.  
Ms excel 
 (Google classroom platforma) 

Užduočių failas 
Sudaryti funkcijų 
grafikus  pagal duotus 
statistinius duomenis. 

 

Įkelti į  nuotolinio 
darbo aplinką atliktą 
užduotį. 
 Vertinama 
kaupiamuoju  

Vadovėlio nuoroda: 
https://evadoveliai.lt/ziur
eti/978-9955-879-79-4V/
978-9955-879-79-4V.htm
l#p=195 
psl. 35-42 

Skaičiuoklė. Kūrybinis 
darbas. (2 pamokos) 

Vaizdo pamoka 
 Atvejo analizė 
Ms excel  
 (Google classroom platforma) 

Užduočių failas 
individualiam 
praktiniam  darbui, 
pasirenkant užduočių 
sudėtingumo lygį 

Įkelti į  nuotolinio 
darbo aplinką atliktą 
užduotį. 
dviejų pamokų darbas 
vertinamas pažymiu.  

Vadovėlio nuoroda: 
https://evadoveliai.lt/ziur
eti/978-9955-879-79-4V/
978-9955-879-79-4V.htm
l#p=216 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195


 
 

Interneto paslaugos. 
Kaip mes laikėmės 
interneto etiketo 
nuotolinio ugdymo metu  

Vaizdo pamoka 
Diskusija 

Interaktyvi viktorina Mokiniai įsivertina 
žinias patys 

www.švarusinternetas.lt. 
video įrašas: 
https://bit.ly/3481cIv 

I ki  
 g. klasės 

Integruotas darbas su 
antra užsienio kalba 
pasirinkta tema  
(2 pamokos) 

Vaizdo pamoka. 
Video įrašas. 
Gimp programa 
(Google classroom platforma) 
  

Praktiniai kūrybiniai 
darbai 

Išsaugoti atliktą 
užduotį grafiniu 
formatu, pagal  
pateiktus nurodymus. 
Darbą atsiskaityti per  
2 savaites. Vertinama 
pažymiu 

Vadovėlis: 
GIMP kursas | PAVB 
mokymų sistema 
Pagalba: 
Gimp. transformavimas • 
Gimp • 
anonymous3studijuok.lt 

Padėkos atvirukas. 
 

Darbų ekspozicija internete 
 (Google classroom platforma) 

Praktinė kūrybinė 
užduotis užduotis 

Atsiųstų failų 
vertinimas komentaru 
ir įskaita  
 
Atsiskaitymas per 2 
savaitę 

Patarimai: 
https://lit.fixaslowcomput
er.com/3195143-how-to-
make-a-collage-in-gimp 
https://mokymai.pavb.lt/g
imp-kursas/ 

II g. klasės 
programavima

s 

Ciklas while testas Google diskas 
 (Google classroom platforma) 
 

Testas vertinamas 
pažymiu 

Testą atlikti per 
nurodytą laiką 

Vadovėlio informacija: 
Šiuolaikiškas žvilgsnis į 
programavimo pagrindus. 
Pasirenkamasis 
informacinių technologijų 
kursas IX–X klasėms 
(C++) 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
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https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195


Kartojimas.Ciklų 
pritaikymas fizikos, 
matematikos 
uždaviniams spręsti 
(2 pamokos) 

Kartojimas. 
Pratybos. Savarankiškas 
mokymasis. 
C++ aplinka. 
 (Google classroom platforma) 

Parašyti programas, 
testuoti, gauti teisingus 
rezultatus. 

Programą pateikti 
vertinimui iki kitos 
pamokos. Vertinama 
komentaru ir  pažymiu 
iš visų kaupiamųjų 
balų. 

04. Žinomo kartojimų 
skaičiaus ciklas FOR 

 Programavimo kurso 
apibendrinimas. 

(Google classroom platforma) Parengto skaidres apie 
programavimo kalbas 

Darbus pateikti klasėje 
peržiūrai. 

 

II g. klasės 

kompiuterinė 
leidyba 

 Grafinių objektų 
kopijavimas, perkėlimas, 
sujungimas 
 

Vaizdo pamoka.  
Gimp aplinka. 
 (Google classroom platforma) 

Išbandyti pratybų metu 
įvairias skirtingų 
grafinių failų sukėlimą 
į vieną grafinį objektą, 
klonavimo taikymas. 

Išsaugoti atliktą 
užduotį grafiniu 
formatu. 
Darbą atsiskaityti per 
darbo savaitę, 
vertinama pažymiu 

Gimp. transformavimas • 
Gimp • 
anonymous3studijuok.lt 

 

Kūrybinis darbas 
pasirinkta tema. 
(2 pamokos) 

Darbo instrukcija  
Video įrašas 
Savarankiškas darbas 
Gimp programa 
(Google classroom platforma) 

Praktinė užduotis 
kompiuterinės leidybos 
užduotis 

. 
Darbų aptarimui ir 
įsivertinimui darbai 
įkeliami į bendrą 
informaciją dalijimosi 
aplinką 

Praktiniai pavyzdžiai: 
https://mokymai.pavb.lt/g
imp-kursas 
Darbas su sluoksniais: 
https://www.youtube.com
/watch?https://www.yout
ube.com/watch?v=-OCoo
junoJQ&list=PLqSk61bf
c-2s2oiOxMRLFXgcAY
AT7YuFP&index=v=sM
_QQrQht_Q 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://www.studijuok.lt/pamokos/gimp/neoninis-svytejimas-1102.htm
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 Elektroninės leidybos 
kurso aptarimas 

Vaizdo apmoka 
(Google classroom platforma) 

Diskusija. Kurso 
apibendrinimas 

Viktorina mokinių 
žinių įsivertinimui 

https://www.mentimeter.
com/ 

III g. klasės 
Didelio dokumento 
maketavimas. 
Nuorodų įkėlimas 

Atvejo analizė. 
Individualios pratybos. 
Demontravimas.Video įrašas. 
Ms word programa. 
(Google classroom platforma) 
 

Praktinės užduotys 
praktinių įgūdžių 
įtvirtinimui. 

Praktines užduotis 
atlikti pamokos metu, 
nespėjus — iki 
einamos savaitės 
pabaigos. Pateikti 
vertinimui  komentaru 
ir kaupiamuoju 
pažymiu. 
 

https://support.office.com
/lt 

Didelio dokumento 
maketavimas 
(2 pamokos) 

Atvejo analizė vadovėlyje. 
Individualios pratybos. 
Video įrašas. 
Ms word programa. 
(Google classroom platforma) 

 

Praktinės užduotis 
(elektroninės knygos 
maketavimas) 
praktinių įgūdžių 
įtvirtinimui. 

Praktines užduotis 
atlikti per 2 pamokas, 
nespėjus — iki 
einamos savaitės 
pabaigos. Pateikti 
vertinimui  komentaru 
ir pažymiu. 

https://support.office.com
/lt 
http://medziaga.puslapiai.
lt/word_filmai/dalykine.
mp4 

 Kontrolinis darbas Gogle disko aplinka 
Ms word programa 

Užduotis praktinių 
gebėjimų patikrinimui 

Vertinama pažymiu   

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
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III g. klasės 
programavima

s 

Kontrolinis darbas iš 
veiksmų su masyvo 
elementais (masyvo 
elementų atrinkimas į 
naujus masyvus, sumos, 
vidurkio, paieškos 
algoritmai) 

C++ aplinka 
(Google classroom platforma) 

Praktinės užduotis 
programai sudaryti. 
 

Programą įkelti į 
aplinką, aptarimui 
atliktų veiksmų. 
Vertinama komentaru. 

Programų pavyzdžiai: 
https://konkursai.if.ktu.lt/
index.php/teorija-3/183-p
aieska-masyve-4p-cpp-te
or 

Veiksmai su masyvo 
elementais: elementų 
rikiavimo funkcija 

Tekstinis dokumentas su 
pavyzdžiu. 
C++ aplinka 
(Google classroom platforma) 

Praktinė užduoti. 
Savarankiškas darbas 

Programos pateikiamas 
ir vertinamos 
komentaru 

https://www.youtube.com
/watch?v=RxlFrWX73_s
&list=PLKofrzwSXUn3l
AX1TpQsZpVHODKELj
5tA&index=31 

 Masyvo elemento 
šalinimas/įterpimas. 

Vaizdo pamoka. 
C++ aplinka 
(Google classroom platforma) 

Praktinė užduotis. 
Savarankiškas darbas 

Programos pateikiamas 
ir vertinamos 
komentaru. 
Mokiniai įsivertina, 
atlikdami programų 
testavimą 

open.ktu.edu  
 

 Atsiskaitomasis darbas. 
Programavimo kultūra 

C++ aplinka 
(Google classroom platforma) 
 

Programos derinimas, 
testavimas. 

Darbas įkeliamas į 
aplinką vertinimui. 

Egzaminatorius.lt 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
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http://open.ktu.edu/?fbclid=IwAR1xXZlMagDhFZ4pVP1zThA2qiVjRT4WQgInABhwsJhM5ZOc6aK_uU-a4ls


III g. klasės 

elektroninė 
leidyba 

Grafinės informacijos 
redagavimas 
(2 pamokos) 

Skaidrės su temai reikalinga 
teorija ir praktiniais 
pavyzdžiais. 
Adobe Photoshop arba kitus 
grafinis redaktorius. 
(Google classroom platforma) 

Praktinės užduotys Atliktas užduotys 
pabendrinamos 
grafinių objektų 
dalijimosi aplinkoje. 
Vertinama pažymiu. 

Grafinis redaktorius 
on-line 
https://www.photopea.co
m/ 
http://www.prodesign.lt/t
ag/photoshop-pamoka 

 
Bendro dalijimosi 
grafine informacija 
aplinkos. Saugus ir 
atsakingas darbas šiose 
aplinkose 

(Google classroom platforma) Praktinės užduotys Viktorina mokinių 
žinioms ir gebėjimams 
įsivertinti 

https://kahoot.com/ 

 
Kurso kartojimas. 
Konsultacijos 
 

Vaizdo pamoka. 
(Google classroom platforma) 

Darbų peržiūra, 
diskusija. 

Reflekcija.  

IV g. klasės 
Autorių teisės Mokomieji video įrašai 

Diskusija 
(Google classroom platforma) 
 

Praktinė užduotis 
parengti trumpą 
pranešimą  

Užduočių pristatymas 
video konferencija 
Bendra diskusija, 
mokinių įsivertinimas. 

https://www.epaslaugos.lt
/portal/nlogin 
www.evadoveliai.lt 
https://www.epilietis.eu/e
-valdzios-paslaugos/ 
 

Web2 paslaugos Kartojimas 
Mokomieji testai 
(Google classroom platforma) 

Darbas su informacija 
pagal pateiktus 
klausimus. 

Testas (iš dviejų 
pamokų) (15 min) 
vertinamas pažymiu 

https://www.epilietis.eu/t
estai-testai-internetu-zini
u-ivertinimas-verslo-testa

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://kahoot.com/
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195


 
i-it-testai-programu-testai
/ 

 Informacijos apsauga 
kompiuteryje. Virusai ir 
kiti pavojai 

Mokomieji video įrašai 
Diskusija 
(Google classroom platforma) 
 

Darbas su informacija 
pagal pateiktus 
klausimus. 

Skaidrių pristatymas. 

Atvejų analizė 

 

https://www.epilietis.eu/t
estai-testai-internetu-zini
u-ivertinimas-verslo-testa
i-it-testai-programu-testai
/ 

 Saugus ir teisėtas darbas 
internete 

Mokomieji video įrašai 
Diskusija 
(Google classroom platforma) 
 

Savarankiškas dfarbas Testas vertinamas 
pažymiu 

https://www.epilietis.eu/t
estai-testai-internetu-zini
u-ivertinimas-verslo-testa
i-it-testai-programu-testai
/ 

 

IV g. klasės 

programavi
mas 

IT VBE 2017 m. 
programavimo užduotys 
(2 pamokos) 

Kartojimas 
Video konsultacija. 
C++ aplinka 
(Google classroom platforma) 
 

Praktinės užduotys. 
Algoritmo užrašymas 
programavimo kalba, 
programos testavimas. 

Atliktas 2 užduotis 
įkelti į 
aplinką.Vertinama 
pažymiu, komentaru. 

https://www.egzaminai.lt/
625/ 
https://www.studijuok.lt/ 
http://coderland.lt/ 
 

 
VBE užduotys. 
Pasiruošimas VBE. 

(2 pamokos) 

Kartojimas 
Video konsultacija. 
C++ aplinka 
(Google classroom platforma) 
 

Algoritmų 
nagrinėjimas. Programų 
kodo peržiūra, 
testavimas 

Refleksija. 
Mokiniai įsivertina 
savo žinias 

Egzaminatorius.lt 
open.ktu.edu  

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
http://open.ktu.edu/?fbclid=IwAR1xXZlMagDhFZ4pVP1zThA2qiVjRT4WQgInABhwsJhM5ZOc6aK_uU-a4ls


IV g. klasės 

Elektroninė 
leidyba 

HTML pagrindai 
puslapių kūrimas  

(2 pamokos) 

Darbo instrukcija  
Video įrašas 
Savarankiškas darbas 
(Google classroom platforma) 

Praktinė užduotis 
apjungti visus sukurtus 
puslapius į svetainę 

Pateikti atliktos 
užduoties ekrano 
vaizdą ir HTML kodą 
vertinimui pažymiu 

https://www.w3schools.c
om/html/ 
https://www.youtube.com
/watch?v=WHfWUVz0w
Cc 

 
Turinio valdymo 
sistemos puslapiams 
kurti. 

Vaizdo pamoka 
Wix.com 

Puslapių peržiūra, 
dizaino aptarimas. 

Viktorina žinioms 
įsivertinti 

mentimeter.com 

 
Kurso apžvalga Vaizdo pamoka Diskusija apie It 

profesijas 
Padėkos už darbą  

Ekonomika 

GEGUŽĖS MĖN. 
Mokytoja J.Fominienė 

Klasė/ 
klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I ki2, I ki3 
I vk1, 1vk2, 

Iak 
g.klasės 

Tarptautinės prekybos 
ribojimai 

E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Užduotys iš e- 
vadovėlio ir 
parengtos užduotys 

Kaupiamasis 
vertinimas, 
komentaras. 

http://bit.ly/3aWCDQP 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-79-4V/978-9955-879-79-4V.html#p=195
http://bit.ly/3aWCDQP


 
 

Google classroom 
platformoje. 

Valiutų kursai E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Užduotys iš e- 
vadovėlio ir 
parengtos užduotys 
Google classroom 
platformoje. 

Kaupiamasis 
vertinimas, 
komentaras. 

http://bit.ly/3aWCDQP 

Kartojimas. 

Paklausa ir pasiūla 

E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Užduotys iš e- 
vadovėlio ir 
parengtos užduotys 
Google classroom 
platformoje. 

Kaupiamasis 
vertinimas, 
komentaras. 

http://bit.ly/3aWCDQP 

 Savarankiškas darbas. 
Paruošiami 
pristatymai iš 
kiekvienam priskirtų 
temų  

E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Pristatymų užduotys 
iš e- vadovėlio temų. 

Atlikti pristatymai 
vertinami pažymiu 

 

Ką sužinojome naujo. 
Apžvalga. Diskusija. 

Google classroom 
platforma, Zoom 

Apžvalga. Diskusija. Padėka  

http://bit.ly/3aWCDQP
http://bit.ly/3aWCDQP


20K21 
Tarptautinės prekybos 
ribojimai 

E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Užduotys iš e- 
vadovėlio ir 
parengtos užduotys 
Google classroom 
platformoje. 

Kaupiamasis 
vertinimas, 
komentaras. 

http://bit.ly/3aWCDQP 

Naujausia 
ekonomikos apžvalga  

Video medžiaga, Google 
classroom platforma, Zoom 

Video medžiagos 
aptarimas 

Vertinimas 
komentaru 

 

Valiutų kursai E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Užduotys iš e- 
vadovėlio ir 
parengtos užduotys 
Google classroom 
platformoje. 

Kaupiamasis 
vertinimas, 
komentaras. 

http://bit.ly/3aWCDQP 

Naujausia 
ekonomikos apžvalga 

Video medžiaga, Google 
classroom platforma, Zoom 

Video medžiagos 
aptarimas 

Vertinimas 
komentaru 

 

 Kartojimas. 

Paklausa ir pasiūla 

E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Užduotys iš e- 
vadovėlio ir 
parengtos užduotys 
Google classroom 
platformoje. 

Kaupiamasis 
vertinimas, 
komentaras. 

http://bit.ly/3aWCDQP 

 Naujausia 
ekonomikos apžvalga 

Video medžiaga, Google 
classroom platforma, Zoom 

Video medžiagos 
aptarimas 

Vertinimas 
komentaru 

 

http://bit.ly/3aWCDQP
http://bit.ly/3aWCDQP
http://bit.ly/3aWCDQP


 Savarankiškas darbas. 
Paruošiami 
pristatymai iš 
kiekvienam priskirtų 
temų  

E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Pristatymų užduotys 
iš e- vadovėlio temų. 

Atlikti pristatymai 
vertinami pažymiu 

 

 Naujausia 
ekonomikos apžvalga 

Video medžiaga, Google 
classroom platforma, Zoom 

Video medžiagos 
aptarimas 

Vertinimas 
komentaru 

 

 Ką sužinojome naujo. 
Apžvalga. Diskusija. 

Google classroom 
platforma, Zoom 

Apžvalga. Diskusija. Padėka  

21K35 
Tarptautinės prekybos 
ribojimai 

E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Užduotys iš e- 
vadovėlio ir 
parengtos užduotys 
Google classroom 
platformoje. 

Kaupiamasis 
vertinimas, 
komentaras. 

http://bit.ly/3aWCDQP 

Naujausia 
ekonomikos apžvalga  

Video medžiaga, Google 
classroom platforma, Zoom 

Video medžiagos 
aptarimas 

Vertinimas 
komentaru 

 

Valiutų kursai E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Užduotys iš e- 
vadovėlio ir 
parengtos užduotys 
Google classroom 
platformoje. 

Kaupiamasis 
vertinimas, 
komentaras. 

http://bit.ly/3aWCDQP 

http://bit.ly/3aWCDQP
http://bit.ly/3aWCDQP


Naujausia 
ekonomikos apžvalga 

Video medžiaga, Google 
classroom platforma, Zoom 

Video medžiagos 
aptarimas 

Vertinimas 
komentaru 

 

 Kartojimas. 

Paklausa ir pasiūla 

E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Užduotys iš e- 
vadovėlio ir 
parengtos užduotys 
Google classroom 
platformoje. 

Kaupiamasis 
vertinimas, 
komentaras. 

http://bit.ly/3aWCDQP 

 Naujausia 
ekonomikos apžvalga 

Video medžiaga, Google 
classroom platforma, Zoom 

Video medžiagos 
aptarimas 

Vertinimas 
komentaru 

 

 Savarankiškas darbas. 
Paruošiami 
pristatymai iš 
kiekvienam priskirtų 
temų  

E- vadovėlis “Ekonomika 
per 31 valandą”, Google 

classroom platforma, Zoom 

Pristatymų užduotys 
iš e- vadovėlio temų. 

Atlikti pristatymai 
vertinami pažymiu 

 

 Naujausia 
ekonomikos apžvalga 

Video medžiaga, Google 
classroom platforma, Zoom 

Video medžiagos 
aptarimas 

Vertinimas 
komentaru 

 

 Praeitas ekonomikos 
pradžiamokslis. 
Apžvalga. Diskusija. 

Google classroom 
platforma, Zoom 

Apžvalga. Diskusija. Padėka  

Ekonomika 

Mokytojas K. Bartoševičius 

http://bit.ly/3aWCDQP


Klasė/ 
klasių 
srautas 

Tema Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     



 
     

 
     

 
     

 


