
KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 

UŽSIENIO KALBŲ NUOTOLINIO MOKYMO PLANAI 

 

Anglų kalba 

Mokytojas/mokytojai: Kristina Gimpelson 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I ki 

g.klasė Future perfect 

continuous vs future 

perfect + consultation 

(2 pamokos) 

video pamoka 

MOODLE platforma 

vadovėlis 

pratybos 

messenger 

Gramatikos užduotys komentarai https://www.youtube.

com/watch?v=ir_Lmo

6PEwI 

Culture: make a 

difference and future 

continuous 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

vadovėlis 

pratybos 

messenger 

Kalbėjimo ir teksto 

suvokimo užduotys 

komentarai https://www.youtube.

com/watch?v=H5UD

03yKfVI 

Culture: telling the text 

and reading 

comprehension + 

consultation 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

vadovėlis 

pratybos 

messenger 

internetinės užduotys 

Kalbėjimo ir teksto 

suvokimo užduotys 

Teksto pasakojimas 

vertinamas pažymiu 

https://learnenglishtee

ns.britishcouncil.org/s

kills/reading/upper-

intermediate-b2-

reading/facebook-

party-became-riot 

https://www.youtube.com/watch?v=ir_Lmo6PEwI
https://www.youtube.com/watch?v=ir_Lmo6PEwI
https://www.youtube.com/watch?v=ir_Lmo6PEwI
https://www.youtube.com/watch?v=H5UD03yKfVI
https://www.youtube.com/watch?v=H5UD03yKfVI
https://www.youtube.com/watch?v=H5UD03yKfVI
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/facebook-party-became-riot
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/facebook-party-became-riot
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/facebook-party-became-riot
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/facebook-party-became-riot
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/facebook-party-became-riot
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/upper-intermediate-b2-reading/facebook-party-became-riot


Paragraph writing: 

revision of its structure 

and paragraph writing 

(2 pamokos) 

video pamoka 

MOODLE platforma 

messenger 

Rašymo užduotis komentaras https://www.youtube.

com/watch?v=L1J9Z

PVydrc 

 
What can we notice 

around us: listening and 

speaking + consultation 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

messenger 

internetinės užduotys 

Klausymo ir kalbėjimo 

užduotys 

komentaras https://learnenglishtee

ns.britishcouncil.org/s

kills/listening/upper-

intermediate-b2-

listening/maasai-lions 

https://learnenglishtee

ns.britishcouncil.org/u

k-now/video-

uk?page=1 

https://learnenglishtee

ns.britishcouncil.org/u

k-now/video-uk/wild-

animals 

 
Paragraph writing: 

Things I am happy 

about 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

messenger 

Rašymo užduotis Pastraipos rašymas 

vertinamas pažymiu. 

Užduotis turi būti atlikta 

per pamokas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L1J9ZPVydrc
https://www.youtube.com/watch?v=L1J9ZPVydrc
https://www.youtube.com/watch?v=L1J9ZPVydrc
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/maasai-lions
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/maasai-lions
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/maasai-lions
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/maasai-lions
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-intermediate-b2-listening/maasai-lions
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk?page=1
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk?page=1
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk?page=1
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk?page=1
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/wild-animals
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/wild-animals
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/wild-animals
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/wild-animals


 
What is an opinion 

essay? + consultation 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

vadovėlis 

pratybos 

messenger 

Struktūros analizė, 

lyginimas su pastraipa 

diskusija 

komentarai  

 
Revision of future 

tenses 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

vadovėlis 

pratybos 

messenger 

Gramatikos užduotys 

žodžiu ir raštu 

komentarai https://www.english-

4u.de/en/tenses-

exercises/future.htm 

 
Revision unit 4 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

vadovėlis 

pratybos 

messenger 

Žodyno, gramatikos 

užduotys 

komentarai  

IV g. klasė 

(20K12) Dialogues and 

monologues based on 

pictures + consultation 

(2pamokos) 

Paveikslėliai 

Moodle sistema 

Big blue button 

messenger 

Kalbėjimas 

individualiai ir porose 

komentarai Nuotraukos iš 

Solution upper-

intermediate ir New 

Success upper-

intermediate 

Studies and my future 

plans: a semi-formal 

letter 

(2 pamokos) 

Moodle  sistema 

messenger 

Laiško rašymas Vertinimas pažymiu 

Atlikti darbą pamokų 

metu 

 

 

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/future.htm
https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/future.htm
https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/future.htm


House and home: 

listening and reading + 

consultation 

(2 pamokos) 

Moodle  sistema 

Messenger 

Užduotys internete 

Klausymo ir skaitymo 

užduotys 

Komentarai 

Savarankiškas 

mokymasis 

https://learnenglishtee

ns.britishcouncil.org/u

k-now/video-

uk/homes-future 

https://www.cambridg

eenglish.org/learning-

english/activities-for-

learners/b2l001-

discussing-new-

houses-in-a-town 

House and home: 

problem- solution essay 

(2pamokos) 

Moodle  sistema 

messenger 

Rašinio rašymas Vertinimas pažymiu 
 

 
House and home: 

vocabulary and use of 

English + consultation 

(2 pamokos) 

Moodle  sistema 

messenger 

Žodyno užduotys komentarai 14 topics 

 
Monologues on 

different topics 

(2 pamokos) 

Moodle sistema 

Big blue button 

messenger 

Monologo užduotys komentarai VBE užduotys 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/homes-future
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/homes-future
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/homes-future
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/homes-future
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b2l001-discussing-new-houses-in-a-town
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b2l001-discussing-new-houses-in-a-town
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b2l001-discussing-new-houses-in-a-town
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b2l001-discussing-new-houses-in-a-town
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b2l001-discussing-new-houses-in-a-town
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/b2l001-discussing-new-houses-in-a-town


I MYP,  

 I dv 

g. klasės 

Future tenses: future 

perfect, future perfect 

continuous, future 

continuous 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

messenger 

internetinės užduotys 

Gramatikos užduotys 

žodžiu ir raštu 

komentarai https://www.youtube

.com/watch?v=ir_L

mo6PEwI 

https://www.youtube

.com/watch?v=nX2G

-aa5qhc 

https://www.youtube

.com/watch?v=H5U

D03yKfVI 

Paragraph writing: 

things that make me 

happy 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

messenger 

internetinės užduotys 

Rašymo užduotis komentarai https://www.youtube.

com/watch?v=L1J9Z

PVydrc 

 
Happiness and 

fulfillment: types of 

intelligence 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

messenger 

Skaitymo ir klausymo 

užduotys 

diskusija 

komentarai MYP English. 

Language acquisition. 

Phase 4 

 
Paragraph writing: me 

after 2 years in this 

school 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

messenger 

Rašymo užduotis pažymys  

https://www.youtube.com/watch?v=ir_Lmo6PEwI
https://www.youtube.com/watch?v=ir_Lmo6PEwI
https://www.youtube.com/watch?v=ir_Lmo6PEwI
https://www.youtube.com/watch?v=nX2G-aa5qhc
https://www.youtube.com/watch?v=nX2G-aa5qhc
https://www.youtube.com/watch?v=nX2G-aa5qhc
https://www.youtube.com/watch?v=H5UD03yKfVI
https://www.youtube.com/watch?v=H5UD03yKfVI
https://www.youtube.com/watch?v=H5UD03yKfVI
https://www.youtube.com/watch?v=L1J9ZPVydrc
https://www.youtube.com/watch?v=L1J9ZPVydrc
https://www.youtube.com/watch?v=L1J9ZPVydrc


 
Personal fulfillment 

(2 pamokos) 

MOODLE platforma 

messenger 

Diskusija 

Skaitymo užduotis 

komentarai MYP English. 

Language acquisition. 

Phase 4 

Anglų kalba 

Mokytojas: Saulius Skučas (2020-04-27 - 2020-05-29) 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I DV 

I MYP 

 

 

 

II DV 

g.klasės 

 

 

 

 

 

Literatūros kūrinio: 21st 

century fiction (short 

stories) skaitymas ir 

analizė 

 

Literatūros kūrinio 

(Mikhail Bulgakov 

Master and Margarita) 

skaitymas ir analizė 

Interaktyvūs testai, 

nuotoliniai forumai, 

video užduotys, rašto 

darbai MOODLE 

aplinkoje.  

* Interaktyvūs 

supratimo (teksto 

suvokimo) testai; 

* Literatūros kūrinio 

ištraukos analizė; 

* Teorinės medžiagos 

suvokimo testai; 

* Rašto darbų 

(pastraipų) kūrimas 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui; 

* Video užduotys 

(testai pagal pateiktą 

video medžiagą) 

* Atlikti darbai vertinami 

pagal kriterijus iš karto 

po pateikimo (testai) 

* Pastraipos ir didesnės 

apimties, mišrių užduočių 

testai vertinami pažymiu.  

 

Visa teorinė 

medžiaga, nuorodos 

(links), užduotys 

(testai), rašinių 

(pastraipų) kūrimo 

užduotys pateikiamos 

MOODLE aplinkoje 

(www.jjg.vma.lm.lt)   

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


klausymo įgūdžių 

tobulinimui; 

* Pagal galimybes 1 

video pamoka (per 

zoom arba big blue 

button platformą) 

kalbėjimo įgūdžių 

tobulinimui. 

I gk 

g.klasė 

Tema: Crime. Žodyno 

plėtojimo pratybos. 

Conditional sentences. 

Wishes. Real and unreal 

situations 

Writing practice (from 

paragraphs to essays) 

Interaktyvūs testai, 

nuotoliniai forumai, 

video užduotys, rašto 

darbai MOODLE 

aplinkoje. 

Interaktyvūs testai, 

gramatinių užduočių 

atlikimo užduotys, 

darbas MOODLE 

nuotolinio mokymosi 

aplinkoje.  

Big Blue Button 

naudojimas kalbėjimo 

įgūdžių tobulinimui, 

instrukcijų perdavimui, 

konsultavimui   

* Atlikti darbai vertinami 

pagal kriterijus iš karto 

po pateikimo (testai) 

* Pastraipos ir didesnės 

apimties, mišrių užduočių 

testai vertinami pažymiu.  

Visa teorinė 

medžiaga, nuorodos 

(links), užduotys 

(testai), rašinių 

(pastraipų) kūrimo 

užduotys pateikiamos 

MOODLE aplinkoje 

(www.jjg.vma.lm.lt) 

III-IV 

g.klasės 

Skaitymo, rašymo, 

klausymo, kalbos 

vartojimo ir kalbėjimo 

užduočių atlikimas 

virtualioje mokymosi 

aplinkoje (MOODLE) 

Interaktyvūs testai, 

nuotoliniai forumai, 

video užduotys, rašto 

darbai MOODLE 

aplinkoje. 

* Interaktyvūs 

supratimo (teksto 

suvokimo) testai;  

* Rašto darbų 

(pastraipų) kūrimas 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui; 

* Video užduotys 

(testai pagal pateiktą 

video medžiagą) 

* Atlikti darbai vertinami 

pagal kriterijus iš karto 

po pateikimo (testai) 

* Pastraipos ir didesnės 

apimties, mišrių užduočių 

testai vertinami pažymiu.  

Visa teorinė 

medžiaga, nuorodos 

(links), užduotys 

(testai), rašinių 

(pastraipų) kūrimo 

užduotys pateikiamos 

MOODLE aplinkoje 

(www.jjg.vma.lm.lt) 

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


klausymo įgūdžių 

tobulinimui; 

* Pagal galimybes 1 

video pamoka (per 

zoom arba big blue 

button platformą) 

kalbėjimo įgūdžių 

tobulinimui. 

 

Anglų kalba 

Mokytoja: Jūratė Zybartienė (2020-04-27 - 2020-05-05 29) 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

II b 

g.klasė 

Skaitymo, rašymo, 

kalbos vartojimo ir 

kalbėjimo užduotys 

Temos: Digital Humans 

ir Creativity 

 

 

Consultation time (2 

lessons) 

 

Interaktyvūs testai, 

nuotolinis chat, 

mokomieji video, video 

užduotys, rašto darbai 

MOODLE aplinkoje.  

Oxford online practice 

 

 

Consultation via 

messenger, video calls 

or Moodle chat section 

Interaktyvios teksto 

suvokimo užduotys 

Rašto darbų kūrimas 

Kalbėjimo užduotis, 

kurią mokiniai įrašo ir 

įkelia į virtualią 

mokymosi aplinką. 

Video užduotys 

klausymo, kalbėjimo ar 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui; 

Visos atliktos užduotys 

vertinamos komentarais, 

atlikimo terminai 

nurodyti moodle 

sistemoje. 

Laiško ir kalbėjimo įrašo 

vertinamas įtrauktas į 

suminį kaupiamąjį 

vertinimą. 

 

Visa teorinė 

medžiaga, nuorodos, 

skaitymo kalbos 

vartojimo užduotys , 

rašto darbų užduotys 

pateikiamos 

MOODLE aplinkoje 

www.jjg.vma.lm.lt 

 

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


III-IV g.klasės Skaitymo, rašymo, 

kalbos vartojimo ir 

kalbėjimo užduotys 

 

 

 

Consultation time (2 

lessons) 

 

Interaktyvūs testai, 

nuotolinis chat, 

mokomieji video, video 

užduotys, rašto darbai 

MOODLE aplinkoje. 

Oxford online practice 

Consultation via 

messenger, video calls 

or Moodle chat section 

 

Interaktyvios teksto 

suvokimo užduotys 

Rašto darbų kūrimas 

Kalbėjimo užduotis, 

kurią mokiniai įrašo ir 

įkelia į virtualią 

mokymosi aplinką. 

Video užduotys 

klausymo, kalbėjimo ar 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui 

Visos atliktos užduotys 

vertinamos komentarais 

ir įvertinimais  

(kaupiamuoju vertinimu), 

atlikimo terminai 

nurodyti moodle 

sistemoje. 

 

 

Visa teorinė 

medžiaga, nuorodos, 

skaitymo kalbos 

vartojimo užduotys , 

rašto darbų užduotys 

pateikiamos 

MOODLE aplinkoje 

www.jjg.vma.lm.lt 

Anglų kalba 

Mokytojas : Rytis Jezukevičius (2020-04-27 - 2020-05-05 29) 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I gk 

g. klasė 

Topic (Crime) related 

reading comprehension 

of authentic or slightly 

adapted texts 1, 2, 3. 

(Skaitymo (rašytinio 

teksto supratimo) 

įgūdžių lavinimas) 

Topic (Crime) 

vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Theory 1 (Conditional 

◦ Sinchroninės 

diskusijos;  

◦ Sinchroninė paskaita;  

◦ Medžiagos pateikimas 

pateikčių formate;  

◦ Interaktyvūs įvairius 

gebėjimus lavinantys 

testai, užduotys;  

◦ Asinchroniniai 

nuotoliniai forumai;  

◦ Interaktyvios 

uždarojo tipo rašytinio 

teksto supratimo 

užduotys;  

◦ Atvirojo tipo 

rašytinio teksto 

supratimo užduotys;  

◦ Uždarojo tipo 

rašytinio teksto 

supratimo užduotys;  

◦Mokinių atlikti darbai 

vertinami pagal užduoties 

reikalavimus ir vertinimo 

kriterijus. 

 

◦Taikomas 

formuojamasis vertinimas 

(žodžiu arba raštu 

pateiktas  komentaras). 

 

◦Skaitymo (rašytinio 

teksto supratimo) 

užduotys vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

 

Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

skaitymo, klausimo 

medžiaga, nuorodos į 

išorinius internetinius 

vaizdo, garso, 

mokomuosius 

išteklius (links), 

skaitymo, klausymo 

užduotys bei testai, 

rašinių, laiškų kūrimo 

taisyklės, pavyzdžiai 

ir užduotys 

pateikiamos 

gimnazijos virtualioje 

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


sentences: 1st 

conditional) (Mokinių 

anglų kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

Topic (Crime) 

vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Theory 2 (Conditional 

sentences: 2nd 

conditional) (Mokinių 

anglų kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

Topic (Crime)  

vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Practical task 

(Conditional sentences) 

(Mokinių anglų kalbos 

žodyno ir gramatikos 

žinių lavinimas) 

Topic (Crime) 

vocabulary 

◦ Įrašyti mokomieji 

vaizdo ir garso įrašai 

(asinchroninė paskaita);  

◦ Interaktyvios video 

užduotys;  

◦ Klausymo užduotys 

audio formate;  

◦ Mišraus tipo skaitymo 

užduotys ir tekstai su 

aprašymo, pasakojimo, 

informavimo / 

aiškinimo ir 

samprotavimo 

elementais;  

◦ Įvairios rašytinės 

formos užduotys; 

◦ Tikslinio rašymo 

užduotys;  

◦ Kalbėjimo teorijos 

medžiaga ir užduotys;  

patalpinti virtualioje 

mokymo aplinkoje 

MOODLE 

„BigBlueButton“, 

Moodle virtualioje 

◦ Rašto darbų kūrimas 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui 

(Pasakojamojo, 

aprašomojo, 

informuojamojo / 

aiškinamojo tipų 

laiškas).  

◦ Teorinės (gramatikos, 

žodyno) medžiagos 

suvokimo testai;  

◦ Žodyno ir gramatikos 

tobulinimosi užduotys.  

◦ Interaktyvios 

uždarojo tipo sakytinio 

teksto supratimo 

(adaptuoti vaizdo 

įrašai) užduotys;  

◦ Asinchroninis, 

įrašytas mokinio 

kalbėjimas pagal 

pateiktą stimulą 

(Pasisakymas pagal 

pateiktą temą / 

situaciją; pagal tekstą / 

teiginį – stimulą; pagal 

paveikslėlį / 

◦Pastraipos ir didesnės 

apimties (rašytinės 

sąveikos ir raiškos) 

užduotys, mišrių 

užduočių testai vertinami 

pažymiu. 

 

◦Atsiskaitomojo 

pobūdžio sakytinės 

raiškos (monologas), 

sąveikos (dialogas) 

gebėjimus tikrinančios 

užduotys vertinamos 

pažymiu. 

 

◦Klausymo (sakytinio 

teksto supratimo) 

užduotys vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

 

 

 

mokymo aplinkoje  

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt) 

about:blank


improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Theory (Modals of 

obligation, prohibition 

and permission) 

(Mokinių anglų kalbos 

žodyno ir gramatikos 

žinių lavinimas) 

Topic (Crime) 

vocabulary 

improvement and  the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Practical task (Modals 

of obligation, 

prohibition and 

permission) (Mokinių 

anglų kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

Listening 

comprehension 

improvement: practice,  

strategies and their 

implementation 1, 2, 3. 

(Klausymo (sakytinio 

teksto supratimo) 

įgūdžių lavinimas)  

mokymo aplinkoje 

integruoto nuotolinių 

interaktyvių vaizdo 

konferencijų kambario 

įrankio pagalba, 

mokiniams iš anksto 

nustatytų laiku yra 

teikiamos vaizdo ir 

garso konsultacijos 

dėstomo dalyko turinio 

klausimais. 

 

paveikslėlius ar 

diagramą).  

◦ Teminės uždarojo ir 

atvirojo tipo klausymo 

užduotys (Kasdieniai 

pokalbiai, monologinė 

kalba / pranešimai / 

paskaitos, 

informaciniai 

skelbimai).  



Topic related writing 1: 

Letter writing theory (a 

letter to a newspaper) 

(Rašymo (rašytinės 

sąveikos ir raiškos) 

įgūdžių lavinimas) 

Topic related writing 2: 

Letter writing exercises 

(a letter to a newspaper) 

(Rašymo (rašytinės 

sąveikos ir raiškos) 

įgūdžių lavinimas) 

Topic related writing 3: 

Practical letter writing 

task (a letter to a 

newspaper) (Rašymo 

(rašytinės sąveikos ir 

raiškos) įgūdžių 

lavinimas) 

Students' speaking skills 

improvement: 

Discussing questions on 

a given issue (Sakytinės 

raiškos įgūdžių 

tobulinimas) 

Konsultacija x5 

(Consultation x 5)  



II vk ir II dv 

g. klasės 

Topic (Technology) 

related reading 

comprehension of 

authentic or slightly 

adapted texts 1, 2, 3. 

(Skaitymo (rašytinio 

teksto supratimo) 

įgūdžių lavinimas) 

Topic (Technology) 

vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Theory (Defining 

relative clauses) 

(Mokinių anglų kalbos 

žodyno ir gramatikos 

žinių lavinimas)         

Topic (Technology) 

vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of grammar features: 

Practice exercises 

(Defining relative 

clauses) (Mokinių anglų 

kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

◦ Sinchroninės 

diskusijos;  

◦ Sinchroninė paskaita;  

◦ Medžiagos pateikimas 

pateikčių formate;  

◦ Interaktyvūs įvairius 

gebėjimus lavinantys 

testai, užduotys;  

◦ Asinchroniniai 

nuotoliniai forumai;  

◦ Įrašyti mokomieji 

vaizdo ir garso įrašai 

(asinchroninė paskaita);  

◦ Interaktyvios video 

užduotys;  

◦ Klausymo užduotys 

audio formate;  

◦ Mišraus tipo skaitymo 

užduotys ir tekstai su 

aprašymo, pasakojimo, 

informavimo / 

aiškinimo ir 

samprotavimo 

elementais;  

◦ Interaktyvios 

uždarojo tipo rašytinio 

teksto supratimo 

užduotys;  

◦ Atvirojo tipo 

rašytinio teksto 

supratimo užduotys;  

◦ Uždarojo tipo 

rašytinio teksto 

supratimo užduotys;  

◦ Rašto darbų kūrimas 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui (pagrindas 

– samprotavimas / 

argumentavimas).  

◦ Rašto darbų kūrimas 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui 

(Pasakojamojo, 

aprašomojo, 

informuojamojo / 

aiškinamojo tipų 

laiškas).  

◦ Teorinės (gramatikos, 

žodyno) medžiagos 

suvokimo testai;  

◦ Žodyno ir gramatikos 

tobulinimosi užduotys;  

◦Mokinių atlikti darbai 

vertinami pagal užduoties 

reikalavimus ir vertinimo 

kriterijus. 

 

◦Taikomas 

formuojamasis vertinimas 

(žodžiu arba raštu 

pateiktas  komentaras). 

 

◦Skaitymo (rašytinio 

teksto supratimo) 

užduotys vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

 

◦Pastraipos ir didesnės 

apimties (rašytinės 

sąveikos ir raiškos) 

užduotys, mišrių 

užduočių testai vertinami 

pažymiu. 

 

◦Atsiskaitomojo 

pobūdžio sakytinės 

raiškos (monologas), 

sąveikos (dialogas) 

gebėjimus tikrinančios 

užduotys vertinamos 

pažymiu. 

 

◦Klausymo (sakytinio 

teksto supratimo) 

užduotys vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

 

Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

skaitymo, klausimo 

medžiaga, nuorodos į 

išorinius internetinius 

vaizdo, garso, 

mokomuosius 

išteklius (links), 

skaitymo, klausymo 

užduotys bei testai, 

rašinių, laiškų kūrimo 

taisyklės, pavyzdžiai 

ir užduotys 

pateikiamos 

gimnazijos virtualioje 

mokymo aplinkoje  

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt) 

about:blank


Topic (Technology) 

vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Practical task (Defining 

relative clauses) 

(Mokinių anglų kalbos 

žodyno ir gramatikos 

žinių lavinimas) 

Topic (Technology) 

vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Theory (Non-defining 

relative clauses) 

(Mokinių anglų kalbos 

žodyno ir gramatikos 

žinių lavinimas) 

Topic (Technology)  

vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of grammar features: 

Practice exercises (Non-

defining relative 

clauses) (Mokinių anglų 

◦ Įvairios rašytinės 

formos užduotys;  

◦ Tikslinio rašymo 

užduotys;  

◦ Kalbėjimo teorijos 

medžiaga ir užduotys;  

patalpinti virtualioje 

mokymo aplinkoje 

MOODLE 

 

„BigBlueButton“, 

Moodle virtualioje 

mokymo aplinkoje 

integruoto nuotolinių 

interaktyvių vaizdo 

konferencijų kambario 

įrankio pagalba, 

mokiniams iš anksto 

nustatytų laiku yra 

teikiamos vaizdo ir 

garso konsultacijos 

dėstomo dalyko turinio 

klausimais. 

 

◦ Interaktyvios 

uždarojo tipo sakytinio 

teksto supratimo 

(adaptuoti vaizdo 

įrašai) užduotys;  

◦ Asinchroninis, 

įrašytas mokinio 

kalbėjimas pagal 

pateiktą stimulą 

(Pasisakymas pagal 

pateiktą temą / 

situaciją; pagal tekstą / 

teiginį – stimulą; pagal 

paveikslėlį / 

paveikslėlius ar 

diagramą).  

◦ Teminės uždarojo ir 

atvirojo tipo klausymo 

užduotys (Kasdieniai 

pokalbiai, monologinė 

kalba / pranešimai / 

paskaitos, 

informaciniai 

skelbimai). 

 



kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

Topic (Technology) 

vocabulary 

improvement and  the 

improvement / revision 

of grammar features: 

Practical task (Non-

defining relative 

clauses) (Mokinių anglų 

kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

Listening 

comprehension 

improvement: practice,  

strategies and their 

implementation 1, 2. 

(Klausymo (sakytinio 

teksto supratimo) 

įgūdžių lavinimas) 

Topic related writing 1, 

2: Theory (a for and 

against essay) (Rašymo 

(rašytinės sąveikos ir 

raiškos) įgūdžių 

lavinimas) 



Topic related writing 3: 

Practical essay writing 

task (a for and against 

essay) (Rašymo 

(rašytinės sąveikos ir 

raiškos) įgūdžių 

lavinimas) 

Students' speaking skills 

improvement: 

Discussing questions on 

a given issue 

(Sakytinės raiškos 

įgūdžių tobulinimas) 

Konsultacija x5  

(Consultation x5)  

 



 III g.klasės 

21K10 

Topic related reading 

comprehension of 

authentic or slightly 

adapted texts 1, 2, 3. 

(Skaitymo (rašytinio 

teksto supratimo) 

įgūdžių lavinimas) 

Topic related listening 

comprehension: 

practice,  strategies and 

their implementation 1, 

2, 3. (Klausymo 

(sakytinio teksto 

supratimo) įgūdžių 

lavinimas) 

Students' speaking skills 

improvement: 

Monologue 1, 2 

(Sakytinės raiškos 

įgūdžių tobulinimas) 

Topic related writing 1, 

2: a book review 

(Rašymo (rašytinės 

sąveikos ir raiškos) 

įgūdžių lavinimas) 

Topic vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

◦ Sinchroninės 

diskusijos; 

◦ Sinchroninė paskaita; 

◦ Medžiagos pateikimas 

pateikčių formate; 

◦ Interaktyvūs įvairius 

gebėjimus lavinantys 

testai, užduotys; 

◦ Asinchroniniai 

nuotoliniai forumai; 

◦ Įrašyti mokomieji 

vaizdo ir garso įrašai 

(asinchroninė paskaita); 

◦ Interaktyvios video 

užduotys; 

◦ Klausymo užduotys 

audio formate; 

◦ Mišraus tipo skaitymo 

užduotys ir tekstai su 

aprašymo, pasakojimo, 

informavimo / 

aiškinimo ir 

samprotavimo 

elementais; 

◦ Rašymo užduotys; 

◦ Kalbėjimo teorijos 

medžiaga ir užduotys; 

◦ Interaktyvios 

uždarojo tipo rašytinio 

teksto supratimo 

užduotys; 

 

◦ Atvirojo tipo 

rašytinio teksto 

supratimo užduotys; 

 

◦ Uždarojo tipo 

rašytinio teksto 

supratimo užduotys; 

 

◦ Rašto darbų kūrimas 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui (pagrindas 

– samprotavimas / 

argumentavimas). 

◦ Rašto darbų kūrimas 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui 

(Pasakojamojo, 

aprašomojo, 

informuojamojo / 

aiškinamojo tipų 

laiškas). 

◦ Sinchroninė 

kontroliuojama 

diskusija,  

 

◦ Asinchroninis minčių 

lietus, rašytinė teorinės 

medžiagos lyginamoji 

analizė; 

◦Mokinių atlikti darbai 

vertinami pagal užduoties 

reikalavimus ir vertinimo 

kriterijus. 

 

◦Taikomas 

formuojamasis vertinimas 

(žodžiu arba raštu 

pateiktas  komentaras). 

 

◦Skaitymo (rašytinio 

teksto supratimo) 

užduotys vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

 

◦Pastraipos ir didesnės 

apimties (rašytinės 

sąveikos ir raiškos) 

užduotys, mišrių 

užduočių testai vertinami 

pažymiu. 

 

◦Atsiskaitomojo 

pobūdžio sakytinės 

raiškos (monologas), 

sąveikos (dialogas) 

gebėjimus tikrinančios 

užduotys vertinamos 

pažymiu. 

 

◦Klausymo (sakytinio 

teksto supratimo) 

užduotys vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

skaitymo, klausimo 

medžiaga, nuorodos į 

išorinius internetinius 

vaizdo, garso, 

mokomuosius 

išteklius (links), 

skaitymo, klausymo 

užduotys bei testai, 

rašinių, laiškų kūrimo 

taisyklės, pavyzdžiai 

ir užduotys 

pateikiamos 

gimnazijos virtualioje 

mokymo aplinkoje  

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt) 

about:blank


advice, obligation and 

prohibition (Mokinių 

anglų kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

Topic vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Practical exercises 

(Mokinių anglų kalbos 

žodyno ir gramatikos 

žinių lavinimas) 

Topic vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Past modals (Mokinių 

anglų kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

Topic vocabulary 

improvement and the 

improvement / revision 

of  grammar features: 

Practical exercises 

(Mokinių anglų kalbos 

žodyno ir gramatikos 

žinių lavinimas) 

Topic vocabulary 

improvement and  the 

improvement / revision 

patalpinti virtualioje 

mokymo aplinkoje 

MOODLE. 

„BigBlueButton“, 

Moodle virtualioje 

mokymo aplinkoje 

integruoto nuotolinių 

interaktyvių vaizdo 

konferencijų kambario 

įrankio pagalba, 

mokiniams iš anksto 

nustatytų laiku yra 

teikiamos vaizdo ir 

garso konsultacijos 

dėstomo dalyko turinio 

klausimais. 

 

◦ Asinchroninis, 

įrašytas mokinio 

kalbėjimas pagal 

pateiktą stimulą 

(Pasisakymas pagal 

pateiktą paveikslėlį / 

paveikslėlius ar 

diagramą). 

 

◦ Teorinės (gramatikos) 

medžiagos suvokimo 

testai; 

 

◦ Gramatikos 

tobulinimosi užduotys. 

 

◦ Interaktyvios 

uždarojo tipo sakytinio 

teksto supratimo 

(adaptuoti vaizdo 

įrašai) užduotys; 

 

◦ Apklausos, testai 

sakytinio teksto 

supratimo įgūdžių 

tobulinimui; 

 

◦ Teminės uždarojo ir 

atvirojo tipo klausymo 

užduotys (Kasdieniai 

pokalbiai, monologinė 

kalba / pranešimai / 

paskaitos, 

informaciniai 

skelbimai). 



of  grammar features: 

Talking about ability in 

the present; the past; the 

future (Mokinių anglų 

kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

 

Konsultacija x 5 

(Consultation x 5)  

 



 

 IV 

g. klasės 20K07 

Topic related reading 

comprehension of 

authentic or slightly 

adapted texts 1, 2. 

(Skaitymo (rašytinio 

teksto supratimo) 

įgūdžių lavinimas)  

Punctuation and  

linking words in formal 

written assignments 

(Rašymo (rašytinės 

sąveikos ir raiškos) 

įgūdžių (skyrybos ir 

jungiamųjų žodžių 

taisyklingo vartojimo  

lavinimas) 

Lexical and 

grammatical aspects of 

spoken and written 

English: informal, semi-

formal and formal 

registers, peculiarities 

of style; jargon; 

terminology; phrasal 

verbs. (Leksiniai ir 

gramatiniai sakytinės ir 

rašytinės anglų kalbos 

aspektai: neformalusis, 

pusiau formalusis ir 

◦ Sinchroninės 

diskusijos; 

◦ Sinchroninė paskaita; 

◦ Medžiagos pateikimas 

pateikčių formate; 

◦ Interaktyvūs įvairius 

gebėjimus lavinantys 

testai, užduotys; 

◦ Asinchroniniai 

nuotoliniai forumai; 

◦ Įrašyti mokomieji 

vaizdo ir garso įrašai 

(asinchroninė paskaita); 

◦ Interaktyvios video 

užduotys; 

◦ Klausymo užduotys 

audio formate; 

◦ Mišraus tipo skaitymo 

užduotys ir tekstai su 

aprašymo, pasakojimo, 

informavimo / 

aiškinimo ir 

samprotavimo 

elementais; 

◦ Įvairios rašytinės 

formos užduotys; 

◦ Interaktyvios 

uždarojo tipo rašytinio 

teksto supratimo 

užduotys; 

◦ Atvirojo tipo 

rašytinio teksto 

supratimo užduotys; 

◦ Uždarojo tipo 

rašytinio teksto 

supratimo užduotys; 

◦ Rašto darbų kūrimas 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui (pagrindas 

– samprotavimas / 

argumentavimas). 

◦ Rašto darbų kūrimas 

rašymo įgūdžių 

tobulinimui 

(Pasakojamojo, 

aprašomojo, 

informuojamojo / 

aiškinamojo tipų 

laiškas). 

◦ Teorinės (gramatikos, 

žodyno) medžiagos 

suvokimo testai; 

◦ Žodyno ir gramatikos 

tobulinimosi užduotys. 

◦Mokinių atlikti darbai 

vertinami pagal užduoties 

reikalavimus ir vertinimo 

kriterijus. 

 

◦Taikomas 

formuojamasis vertinimas 

(žodžiu arba raštu 

pateiktas  komentaras). 

 

◦Skaitymo (rašytinio 

teksto supratimo) 

užduotys vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

 

◦Pastraipos ir didesnės 

apimties (rašytinės 

sąveikos ir raiškos) 

užduotys, mišrių 

užduočių testai vertinami 

pažymiu. 

 

◦Atsiskaitomojo 

pobūdžio sakytinės 

raiškos (monologas), 

sąveikos (dialogas) 

gebėjimus tikrinančios 

užduotys vertinamos 

pažymiu. 

 

◦Klausymo (sakytinio 

teksto supratimo) 

užduotys vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

skaitymo, klausimo 

medžiaga, nuorodos į 

išorinius internetinius 

vaizdo, garso, 

mokomuosius 

išteklius (links), 

skaitymo, klausymo 

užduotys bei testai, 

rašinių, laiškų kūrimo 

taisyklės, pavyzdžiai 

ir užduotys 

pateikiamos 

gimnazijos virtualioje 

mokymo aplinkoje  

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt) 

about:blank


formalus registrai, 

stiliaus ypatumai; 

žargonas; terminija; 

fraziniai 

veiksmažodžiai.) 

Topic related writing 1, 

2: Essay writing 

(Rašymo (rašytinės 

sąveikos ir raiškos) 

įgūdžių lavinimas) 

Topic related writing 3: 

Other types of writing 

exercises (Rašymo 

(rašytinės sąveikos ir 

raiškos) įgūdžių 

lavinimas)  

Topic vocabulary 

improvement and  the 

improvement / revision 

of  grammar features 1, 

2 (Mokinių anglų 

kalbos žodyno ir 

gramatikos žinių 

lavinimas) 

Students' speaking skills 

improvement: 

Monologue 1, 2 

◦ Tikslinio rašymo 

užduotys; 

◦ Kalbėjimo teorijos 

medžiaga ir užduotys; 

patalpinti virtualioje 

mokymo aplinkoje 

MOODLE 

„BigBlueButton“, 

Moodle virtualioje 

mokymo aplinkoje 

integruoto nuotolinių 

interaktyvių vaizdo 

konferencijų kambario 

įrankio pagalba, 

mokiniams iš anksto 

nustatytų laiku yra 

teikiamos vaizdo ir 

garso konsultacijos 

dėstomo dalyko turinio 

klausimais. 

 

◦ Interaktyvios 

uždarojo tipo sakytinio 

teksto supratimo 

(adaptuoti vaizdo 

įrašai) užduotys; 

◦ Asinchroninis, 

įrašytas mokinio 

kalbėjimas pagal 

pateiktą stimulą 

(Pasisakymas pagal 

pateiktą temą / 

situaciją; pagal tekstą / 

teiginį – stimulą; pagal 

paveikslėlį / 

paveikslėlius ar 

diagramą). 

 ◦ Teminės uždarojo ir 

atvirojo tipo klausymo 

užduotys (Kasdieniai 

pokalbiai, monologinė 

kalba / pranešimai / 

paskaitos, 

informaciniai 

skelbimai). 

◦ Sinchroninė virtuali 

mokinių kalbinė 

sąveika, kurios siekis 

yra susitarti/ priimti 

bendrą sprendimą; 

◦ Sinchroninis virtualus 

diskusijos tipo pokalbis 

tarp mokinių pagal 



(Sakytinės raiškos 

įgūdžių tobulinimas)  

Listening 

comprehension 

improvement: practice,  

strategies and their 

implementation 1, 2. 

(Klausymo (sakytinio 

teksto supratimo) 

įgūdžių lavinimas)  

Students' speaking skills 

improvement 1, 2: 

Dialogue (Sakytinės 

sąveikos įgūdžių 

tobulinimas) 

Konsultacija x 5 

(Consultation x 5)  

mokytojo pateiktą 

planą. 

Anglų kalba 

 

Mokytojos : Jūratė Paražinskienė, Audronė Masiulytė  (2020-04-27 - 2020-05-05 29) 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 



II c/b/vk 

g. klasės 

Reading comprehension 

“The stories behind the 

names” 

Vocabulary practice 

(žodyno plėtimas)   

Speaking practice 

Grammar : participle 

clauses 

Listening practice 

Writing: a review of an 

event 

Review ( units 6-10) 

Consultation time (4 

lessons) 

Interaktyvios užduotys, 

nuotolinis chat zoom 

platformoje, video 

užduotys, Oxford online 

practice, rašto darbų 

užduotys google 

classroom platformoje 

 

 

.  

Consultation via 

messenger, video calls 

Zoom platformoje 

 

 

Interaktyvios teksto 

suvokimo,  klausymo 

užduotys 

Kalbėjimo užduotis, 

įkeliama į virtualią 

mokymosi aplinką. 

 

 

Užduotys vertinamos 

komentaru arba 

kaupiamuoju balu. 

Terminai nurodomi 

google classroom 

platformoje 

Insight intermediate i 

tools 

Užduotys pateikiamos 

per google classroom 

platformą 

III - IV 

g. klasės 

Skaitymo,  kalbos 

vartojimo,klausymo, 

kalbėjimo ir rašymo 

užduotys 

 

 

 

 

 

 

Consultation time ( 4  

lessons) 

Powerpoint 

prezentacijos, 

interaktyvūs testai, 

video užduotys, rašto 

darbai  pateikiami 

virtualioje aplinkoje per 

google classroom 

platformą 

 

 

Consultation via 

messenger, video calls 

Zoom platformoje 

Interaktyvios teksto 

suvokimo užduotys;  

Rašto darbų kūrimas, 

rašymo įgūdžių 

tobulinimas; 

Video užduotys, 

klausymo bei 

kalbėjimo įgūdžių 

tobulinimas 

Užduotys vertinamos 

komentaru arba 

kaupiamuoju balu. 

Terminai nurodomi 

google classroom 

platformoje. 

Mokinių atlikti darbai 

vertinami pagal užduoties 

reikalavimus ir vertinimo 

kriterijus. 

. 

 Student book, 

Workbook 

 nec. lt 

Užduotys pateikiamos 

per google classroom 

platformą 

 

 



1ki -1,2,3 klasės Reading “The gangs” 

Vocabulary “Crime” 

Grammar: First and 

second conditionals 

Listening: Natural born 

liars 

Discussion: Young 

people’s rights 

Writing: A letter to a 

newspaper 

Review ( units 1-5) 

Consultation time ( 4  

lessons) 

 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai gramatikos 

šaltiniai, Vadovėlis, 

Pratybos, Elektroninės 

pratybos 

Consultation via 

messenger, video calls 

Zoom platformoje 

 

 

Kalbėjimo ir teksto 

suvokimo užduotys 

Gramatikos užduotys 

Užduočių 

nagrinėjimas, klaidų 

taisymas 

Mokinių atlikti darbai 

vertinami pagal užduoties 

reikalavimus ir vertinimo 

kriterijus. 

Užduotys vertinamos 

komentaru arba 

kaupiamuoju balu. 

Terminai nurodomi 

google classroom 

platformoje. 

Insight intermediate i 

tools 

Užduotys pateikiamos 

per google classroom 

platformą 

Anglų kalba 

 

Nijolė Marija Tikuišienė, Jūra Žiaukienė, (2020.04.27 - 2020. 05. 29) 

1ak, 1vk1, 1vk2 

gimnazijos klasės 

Gramatika. Būsimųjų 

veiksmažodžio laikų 

kartojimas. 

 

(2 pamokos) 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai gramatikos 

šaltiniai, Vadovėlis, 

Pratybos, Elektroninės 

pratybos 

Gramatikos pratimai 
Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai, apklausa 

Interactive English 

grammar grammar 

exercises online: 

http://www.englishmedi

alab.com/grammar.html 

https://learnenglish.briti

shcouncil.org/grammar/i

ntermediate-to-upper-

intermediate/ 

http://www.englishmedialab.com/grammar.html
http://www.englishmedialab.com/grammar.html


 Skaitymas ir 

kalbėjimas. 

 

 

(2 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Skaitymo užduotys ir 

kalbėjimo užduotys 

  

 

Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai, apklausa 

https://linguapress.co

m/environmental.htm 

 

 Atsiskaitymas už temą: 

Environment. 

Testas. 

Testo analizavimas  

 

(4 pamokos, iš jų 1 

konsultacija) 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Skaitymas, žodyno ir 

gramatikos užduotys. 

Užduočių 

nagrinėjimas, klaidų 

taisymas 

Pažymys ir komentarai, 

pagalba. 

compiled test 

 Rights and Wrongs. 

Crimes. 

Skaitymas, klausymas, 

kalbėjimas ir žodyno 

nagrinėjimas. 

 

(4 pamokos iš jų 1 

konsultacija) 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Skaitymo, žodyno 

užduotys ir kalbėjimo 

užduotys 

 

Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai, apklausa 

Solving the Youth Crime 
‘Problem' | Stephen 
Case | 
TEDxLoughboroughU 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QYWPyiZI

pV8 

 Rights and Wrongs. 

 

Grammar. Conditionals. 

Modals. 

 

(4 pamokos iš jų 1 

konsultacija) 

 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Gramatikos užduotys 
Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai, apklausa 

https://www.youtube.co

m/watch?v=FH3ThwR9

9LM 

https://www.youtube.co

m/watch?v=So6JcJGdO

KI 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Nk9nQwoC

Fig 

https://linguapress.com/environmental.htm
https://linguapress.com/environmental.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QYWPyiZIpV8
https://www.youtube.com/watch?v=QYWPyiZIpV8
https://www.youtube.com/watch?v=QYWPyiZIpV8
https://www.youtube.com/watch?v=FH3ThwR99LM
https://www.youtube.com/watch?v=FH3ThwR99LM
https://www.youtube.com/watch?v=FH3ThwR99LM
https://www.youtube.com/watch?v=So6JcJGdOKI
https://www.youtube.com/watch?v=So6JcJGdOKI
https://www.youtube.com/watch?v=So6JcJGdOKI
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig


 Kalbėjimas ir rašymas. 

Atsiskaitymas už temą: 

Crime. 

(4 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Kalbėjimo ir rašymo 

užduotys 

Oficialus laiškas 

laikraščiui 

Pažymys, komentarai  

2a klasė Tema: Digital Humans. 

Gramatika. 

Relative Clauses. 

 

(4 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai gramatikos 

šaltiniai, Vadovėlis, 

Pratybos, Elektroninės 

pratybos 

Gramatikos pratimai 
Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai, apklausa 

https://www.youtube.co

m/watch?v=apBUEsF7

mrw 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5rV6EY1Z

qis 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ftZr1_Ny8L

8 

 Digital Humans. 

Rašymo užduotys. 

Rašinys:  

Argumentai už ir prieš. 

 

(4 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Rašymo užduotys Pažymys https://www.youtube.co

m/watch?v=oAUKxr94

6SI 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IiYsA_k6W

Hw 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Ht1r7Jo9qu

U 

https://www.youtube.com/watch?v=apBUEsF7mrw
https://www.youtube.com/watch?v=apBUEsF7mrw
https://www.youtube.com/watch?v=apBUEsF7mrw
https://www.youtube.com/watch?v=5rV6EY1Zqis
https://www.youtube.com/watch?v=5rV6EY1Zqis
https://www.youtube.com/watch?v=5rV6EY1Zqis
https://www.youtube.com/watch?v=ftZr1_Ny8L8
https://www.youtube.com/watch?v=ftZr1_Ny8L8
https://www.youtube.com/watch?v=ftZr1_Ny8L8
https://www.youtube.com/watch?v=oAUKxr946SI
https://www.youtube.com/watch?v=oAUKxr946SI
https://www.youtube.com/watch?v=oAUKxr946SI
https://www.youtube.com/watch?v=IiYsA_k6WHw
https://www.youtube.com/watch?v=IiYsA_k6WHw
https://www.youtube.com/watch?v=IiYsA_k6WHw
https://www.youtube.com/watch?v=Ht1r7Jo9quU
https://www.youtube.com/watch?v=Ht1r7Jo9quU
https://www.youtube.com/watch?v=Ht1r7Jo9quU


 Tema: Creativity. 

 

Skaitymas, klausymas, 

kalbėjimas ir žodyno 

nagrinėjimas. 

 

(4 pamokos iš jų 1 

konsultacija) 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Skaitymo, žodyno 

užduotys ir kalbėjimo 

užduotys 

 

Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai, apklausa 

 

 Creativity. 

 

Gramatika.  

Participle clauses. 

 

(4 pamokos iš jų 1 

konsultacija) 

 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Gramatikos užduotys. Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai,  

apklausa 

 

 Creativity. 

Kalbėjimas ir rašymas. 

Atsiskaitymas už temą: 

Creativity. 

(4 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Kalbėjimo ir rašymo 

užduotys 

Recenzija 

Pažymys, 

komentarai 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dAba3DNT

oVQ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9GSLZsZ5

USQ 

3-4 klasės Skaitymas. 

 

(4 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Skaitymo užduotys. 
Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai, apklausa 

Pažymys 

https://www.egzaminai.l

t/ 

https://learnenglishteens

.britishcouncil.org/skills

/reading/upper-

intermediate-b2 

https://www.youtube.com/watch?v=dAba3DNToVQ
https://www.youtube.com/watch?v=dAba3DNToVQ
https://www.youtube.com/watch?v=dAba3DNToVQ
https://www.egzaminai.lt/
https://www.egzaminai.lt/


 Klausymas. 

 

(4 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Klausymo užduotys. 
Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai, apklausa 

https://www.egzaminai.l

t/ 

https://www.coe.int/en/

web/common-european-

framework-reference-

languages/listening-

comprehension 

 Rašymas. 

 

(4 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Rašymo užduotys. 
Pažymys 

https://www.egzamina
i.lt/ 

 Kalbos vartojimas. 

 

(4 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

 

 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Kalbos vartojimo 

užduotys. Kaupiamasis vertinimas 

už darbą; 

Komentarai, apklausa 

https://www.egzamina
i.lt/ 

 Kalbėjimas. Monologai 

ir dialogai. 

 

(4 pamokos: 

iš jų 1 konsultacija) 

Google classroom, 

Zoom, Messenger, 

Video medžiaga, 

Internetiniai šaltiniai, 

Vadovėlis, Pratybos, 

Elektroninės pratybos 

Kalbėjimo užduotys. 
Pažymys 

https://www.egzamina
i.lt/ 

https://www.egzaminai.lt/
https://www.egzaminai.lt/
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/listening-comprehension
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/listening-comprehension
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/listening-comprehension
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/listening-comprehension
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/listening-comprehension
https://www.egzaminai.lt/
https://www.egzaminai.lt/
https://www.egzaminai.lt/
https://www.egzaminai.lt/
https://www.egzaminai.lt/
https://www.egzaminai.lt/


Vokiečių kalba 

Mokytojos: L. Šapkauskienė, S. E. Reveltaitė 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I g. klasės  Wasser ist fest, flüssig, 

gasförmig. 3 

eksperimentai. (4 

pamokos) 

 

moodle virtualioje 

aplinkoje, online 

vadovėlyje LINGO 

MACHT MINT. 

Skaitymo, teksto 

suvokimo užduotys, 

eksperimento žingsnių 

suvokimas, temos 

žodyno plėtimas, 

eksperimentas. 

Komentarai. 

  

Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

nuorodos (links), 

vaizdo įrašai, 

užduotys (testai), 

tekstai, iliustracijos 

pateikiamos 

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt)  

ir google classroom 

aplinkoje 

Abwasser reinigen - (2 

pamokos) 

 

moodle virtualioje 

aplinkoje, quizlet 

programėlėje, online 

vadovėlyje LINGO 

MACHT MINT. 

Skaitymo, klausomo 

teksto suvokimo 

užduotys, žodyno 

plėtimas interaktyviais 

žaidimais. 

Temos žodyno 

patikrinimas – pažymys. 

Kitos užduotys - 

komentarai. 

Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

nuorodos (links), 

vaizdo įrašai, 

užduotys (testai), 

tekstai, iliustracijos 

pateikiamos 

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt)  

ir google classroom 

aplinkoje 

Woher kommt das 

Wasser? Wasser macht 

das Wetter (2 pamokos) 

moodle virtualioje 

aplinkoje, online 

vadovėlyje LINGO 

MACHT MINT. 

Projektinis darbas - 

kalbėjimo užduotis – 

darbo pristatymas 

Komentarai ir pažymys Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

nuorodos (links), 

vaizdo įrašai, 

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


užduotys (testai), 

tekstai, iliustracijos 

pateikiamos 

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt)  

ir google classroom 

aplinkoje 

II g. klasės Lebensmittelpyramide. 

Gesundes Essen - 

Projekt     (4 pamokos) 

moodle virtualioje 

aplinkoje, online psl. 

Integruotas IT ir 

vokiečių kalbos 

projektinis darbas - 

plakatų kūrimas. 

Kalbėjimo užduotis – 

darbo pristatymas. 

Komentarai ir pažymys Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

nuorodos (links), 

vaizdo įrašai, 

užduotys (testai), 

tekstai, iliustracijos 

pateikiamos 

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt)  

ir google classroom 

aplinkoje 

 Lieblingsessen in 

Deutschland (2 

pamokos) 

moodle virtualioje 

aplinkoje, online 

vadovėlyje LINGO 

MACHT MINT. 

Klausymo, skaitymo, 

teksto suvokimo 

užduotys, temos 

žodyno plėtimas, 

online testas. 

Online testas – pažymys, 

kitos užduotys – 

komentarai. 

Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

nuorodos (links), 

vaizdo įrašai, 

užduotys (testai), 

tekstai, iliustracijos 

pateikiamos 

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt)  

ir google classroom 

aplinkoje 

 Corona-Quarantäne: 

Lebensmittel in meiner 

Familie (2 pamokos) 

moodle virtualioje 

aplinkoje, online 

vadovėlyje LINGO 

MACHT MINT. 

Skaitymo, teksto 

suvokimo užduotys, 

temos žodyno plėtimas, 

kalbėjimo užduotis. 

Komentarai ir pažymys Visa mokomoji 

teorinė medžiaga, 

nuorodos (links), 

vaizdo įrašai, 

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


užduotys (testai), 

tekstai, iliustracijos 

pateikiamos 

MOODLE 

(www.jjg.vma.lm.lt)  

ir google classroom 

aplinkoje 

Vokiečių kalba 

Mokytoja  Renata Gimžūnienė 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I ak 

g. klasė 

Orientierung in der 

Stadt 

(2 pamokos) 

Google classroom 

platforma, 

Vaizdo/audio pamoka 

ZOOM, PowerPoint,  

vadovėlis ir pratybos 

„Beste Freunde“ A2.1 

Mokytojos paruošti 

užduočių lapai, 

testai, užduotys online 

formuojamasis 

vertinimas/įsivertinimas 

kaupiamasis balas, 

komentarai 

https://www.hueber.d

e/exercises/530-

26663/a21/?rootPath=

/exercises/530-

26663/a21/ 

 Präpositionen bis zu 

+Dativ 

Superlativ (etwas 

vergleichen und 

bewerten) 

Gramatikos ir vokiečių 

žodynos lavinimas 

(2 pamokos) 

Google classroom 

platforma, 

Vaizdo/audio pamoka 

ZOOM, PowerPoint,  

vadovėlis ir pratybos 

„Beste Freunde“ A2.1 

Mokytojos paruošti 

užduočių lapai, 

testai, užduotys online 

formuojamasis 

vertinimas/įsivertinimas 

kaupiamasis balas, 

komentarai 

https://www.hueber.d

e/exercises/530-

26663/a21/?rootPath=

/exercises/530-

26663/a21/ 

 Thema: Schule und 

Hausaufgaben 

Arbeit am Wortschatz 

Google classroom 

platforma, 

Mokytojos paruošti 

užduočių lapai, 

testai, užduotys online 

formuojamasis 

vertinimas/įsivertinimas 

https://www.hueber.d

e/exercises/530-

26663/a21/?rootPath=

http://www.jjg.vma.lm.lt/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/


(2 pamokos) Vaizdo/audio pamoka 

ZOOM, PowerPoint,  

vadovėlis ir pratybos 

„Beste Freunde“ A2.1 

kaupiamasis balas, 

komentarai 

/exercises/530-

26663/a21/ 

 Wiederholung 

 

(2 pamokos) 

Google classroom 

platforma, 

Vaizdo/audio pamoka 

ZOOM, PowerPoint,  

vadovėlis ir pratybos 

„Beste Freunde“ A2.1 

Mokytojos paruošti 

užduočių lapai, 

testai, užduotys online 

Apklausa, pažymys https://www.hueber.d

e/exercises/530-

26663/a21/?rootPath=

/exercises/530-

26663/a21/ 

Rusų kalba 

 

Mokytojos:  R. Antanavičienė, S.Reveltaitė, L.Šapkauskienė  (05 04 - 05 29) 

 Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I gimnazijos klasės 
2020-05 mėn. 4 -7 d. 

Įvadas į  pamokų ciklą: 

Приятного аппетита! 

Kūrybinis darbas su 

žodynu pagal temą. 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Darbas su nauju 

žodynu. 

Rašymo užduotis. 

2 sav. 

Pažymys. 

Pagal mokytojos 

pateiktą medžiagą. 

2020-05 mėn. 11-15 d. 

Gramatinės medžiagos: 

studijavimas, pvz. ir 

praktikavimasis. Teksto 

užd.: 8A vadovėl 70 psl 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Gramatikos pritaikymo 

užduotys. 

Skaitymo ir suvokimo 

užduotis. 

Komentarai ir pliusas 

kaupiamajam balui. 

Pagal mokytojos 

pateiktą medžiagą. 

 Pagal vadovėlį. 

https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/
https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/


2020-05 mėn. 18-22 d. 

Kūrybinių darbų 

pristatymas. PowerPoint 

pristatymas tema: 

„Žmogaus skonio 

pojūčiai“. Darbas su 

tekstu: «Чаепитие  в 

России». (Užd.: 11 

pagal vadovėlio 71 psl, 

atsakyti raštu į 5 kl. 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Trumpa kalbėjimo 

užduotis. 

Skaitymo ir suvokimo 

užduotis. 

Pliusas kaupiamajam 

balui. 

Komentarai ir pliusas 

kaupiamajam balui. 

https://reallanguage.cl

ub/video-na-russkom-

s-subtitrami/ 

  

2020-05 mėn. 25-29 d. 

Įvadas: «Бытовые 

услуги и банковские 

услуги». Darbas su 

žodynu,  įvairiomis 

paslaugų rūšimis. 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Darbas su nauju 

žodynu. 

Rašymo užduotis. 

Komentarai ir pliusas 

kaupiamajam balui. 

Pagal mokytojos 

pateiktą medžiagą. 

     

     

II g.klasės Žalingi įpročiai. Vadovėlis”Шаг за 

шагом5’ Google 

classroom platformoje 

Nuomonės pateikimas 

remiantis pateiktomis 

struktūromis, lentele. 

Vertinimas kaupiamuoju 

balu.                     

www.zdorovieinfo.ru 

www. vrednie privicki 

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


Kaip sveikata? Vadovėlis”Шаг за 

шагом5’ Google 

classroom platformoje 

Testas. Vertinimas komentaru. 
                        

www.zdorovieinfo.ru 

Sveikame kūne- sveika 

siela. 

Vadovėlis”Шаг за 

шагом5’ Google 

classroom platformoje 

Sportiniai pratimai. Vertinimas pažymiu. 
                     

www.zdorovieinfo.ru 

www.vrednie privicki 

Valstybiniai Rusijos 

simboliai. Darbas su 

tekstu.  (2 pamokos). 

Vadovėlis”Шаг за 

шагом5’ Google 

classroom platformoje 

Valstybinių simbolių 

pristatymas, remiantis 

tekstų informacija ir 

pateikta leksika. 

Vertinimas pažymiu. www.gosudarstvennij

e simboli Rossii                         

  

Valstybiniai Lietuvos 

simboliai. 

 

Vadovėlis”Шаг за 

шагом5’ Google 

classroom platformoje 

Valstybinių simbolių 

pristatymas, remiantis  

pateikta leksika. 

Vertinimas kaupiamuoju 

balu. 

 

 Šiuolaikinė Rusija. Ką 

naujo sužinojome?    

Darbas su informaciniu 

tekstu. 

Vadovėlis”Шаг за 

шагом5’ Google 

classroom platformoje 

Interviu. Vertinimas pažymiu. www.современная 

Россия 

 



 Istorinės Rusijos 

asmenybės.                                

Petras 1-is. Darbas su 

tekstu. 

Vadovėlis”Шаг за 

шагом5’ Google 

classroom platformoje 

Teksto suvokimo 

užduotys.Lentelės 

pildymas. 

Vertinimas komentaru.  www.исторические 

личности России 

www.Пётр Великий 

 

                                

Rusų kalba 

 

Mokytoja R. Antanavičienė                                                                      (05 04- 05 29) 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

III  

g. klasės  (21K13) 

Rusiškų filmų savaitė. Vadovėlis “Шаг за 

шагом6“ Google 

classroom platformoje. 

Nuomonės pateikimas 

remiantis išgirsto 

teksto informacija. 

Vertinimas kaupiamuoju 

balu. 

www.жанры 

русского кино 

Klasikos ekranizacija. 

Darbas su tekstu. (2 

pamokos). 

 

 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом6“ Google 

classroom platformoje. 

Nuomonės pateikimas 

remiantis pateiktomis 

struktūromis.                   

Lentelės pildymas. 

 

 

 

 

Vertinimas komentaru. www.русские актёры 
www.ekranizacija 

russkoi klasiki 

Pasakojimas apie filmą. 

 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом6“ Google 

classroom platformoje. 

Pasakojimo kūrimas 

remiantis pateiktų 

sakinių pradžiomis. 

Vertinimas pažymiu. www.жанры 

русского кино 
www.ekranizacija 

russkoi klasiki 
 

http://www.жанры/
http://www.русские/
http://www.ekranizacija/
http://www.жанры/
http://www.ekranizacija/


Kalbos vartojimo 

struktūrų analizavimas, 

užduočių atlikimas. 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом6“ Google 

classroom platformoje. 

Sakinių sudarymas 

remiantis pavyzdžiais 

ir naudojantis 

gramatikos lentelėmis. 

Vertinimas komentaru. www.rusų kalba 

 Mano mėgstamas 

aktorius.Darbas su 

audiotekstu. 
 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом6“ Google 

classroom platformoje. 

Interviu su aktoriumi. Vertinimas pažymiu. www.ekranizacija 

russkoi klasiki 

 F.M.Dostojevskis 

”Nusikaltimas ir 

bausmė”. Darbas su 

audiotekstu.Teksto 

analizė, 

apibendrinimas.(2 

pamokos). 

 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом6“ Google 

classroom platformoje. 

Teksto skaitymas, 

klausant įrašo.        

Veikėjų 

charakteristika. 

Vertinimas pažymiu. www.ekranizacija 

russkoi klasiki 

 LN.Tolstojaus kūrinių 

ekranizacija. Darbas su 

audiotekstu tekstu. 

 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом6“ Google 

classroom platformoje. 

Teksto suvokimo 

užduočių atlikimas. 

Vertinimas komentaru. www.ekranizacija 

russkoi klasiki 

 “Karas ir taika”. Darbas 

su informaciniu 

tekstu.(2 pamokos). 

 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом6“ Google 

classroom platformoje. 

Nuomonės pateikimas 

remiantis pateiktomis 

struktūromis. 

Vertinimas komentaru. www.ekranizacija 

russkoi klasiki 

Rusų kalba    

 

Mokytoja  R. Antanavičienė                                               (05 04- 05 22) 

http://www.ekranizacija/
http://www.ekranizacija/
http://www.ekranizacija/
http://www.ekranizacija/


Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

IV 

 g. klasės 

(20K15) 

 

Mokslo 

pasaulyje.Žymiausi 

mokslininkai ir jų 

atradimai. 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом7’ 

      “ Google classroom 

platformoje. 

Trumpo pasakojimo 

kūrimas remiantis 

pateikta medžiaga. 

Vertinimas komentaru. www.русские 

учёные 

www.открытия ХХ 

века 

 

Naujausi rusų 

mokslininkų atradimai. 

Atradimų nauda ir žala 

žmonijai. (2 pamokos). 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом7“ Google 

classroom platformoje. 

Nuomonės pateikimas 

remiantis pateiktomis 

struktūromis. 

Vertinimas kaupiamuoju 

balu. 

www.русские 

учёные 

 

Kalbos vartojimo 

struktūrų analizavimas, 

užduočių atlikimas. 

 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом7“ Google 

classroom platformoje. 

Sakinių sudarymas 

remiantis pavyzdžiais 

ir naudojantis 

gramatikos lentelėmis. 

Vertinimas pažymiu. www.rusų kalba 

Svarbiausi XX amžiaus 

atradimai. Darbas su 

tekstu.(2 pamokos). 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом7“ Google 

classroom platformoje. 

Pasakojimo kūrimas 

pagal pateiktus 

klausimus. 

Vertinimas komentaru. www.открытия ХХ 

века 

 Mokymosi ir pažangos 

apibendrinimas. 

Vadovėlis“Шаг за 

шагом7“ Google 

classroom platformoje. 

Apibendrinamasis 

testas. 

Vertinimas pažymiu.  

      

Prancūzų kalba 

Mokytoja Rūta Šmulkštienė 



Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I MYP + 1dv 

g. klasės 

Klausimų formuluotės 

prancūzų kalboje 

(Quel(lle)s; Où; Avec 

qui; Pourquoi; Que; 

Qui, Y a-t-il) 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom 

platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Pirmoji kaupiamojo balo 

dalis už atliktas užduotis  

- padaryti pratimus su 

klausimų formuluotėmis.  

https://francais.lingoli

a.com/fr/grammaire/la

-phrase/la-phrase-

interrogative/exercice

s 

II grupės 

veiksmažodžiai 

prancūzų kalboje 

(galūnė -ir). 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom 

platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Antroji kaupiamojo balo 

dalis už atliktas užduotis 

- padaryti pratimus su II 

veiksmažodžių grupės 

asmenavimu.  

https://www.francaisf

acile.com/exercices/e

xercice-francais-

2/exercice-francais-

56805.php 

 Anketų pildymas ir 

kūrimas 

Google Classroom 

platforma 

Vadovėlis “Alter Ego + 

A1 

Internetiniai ištekliai 

Užduotys raštu  

Anketos pasirinkta 

tema sukūrimas grupės 

draugams naudojant 

Google Forms 

Trečioji kaupiamojo balo 

dalis už atliktas užduotį - 

sukurtą anketą pasirinkta 

tema  

 

 Tradicinės šventės 

Prancūzijoje 

Google Classroom 

platforma 

Vadovėlis “Alter Ego + 

A1 

Internetiniai ištekliai 

Porose pasirinkti po 2 

šventes (gali būti ir 

Lietuvos, ir 

Prancūzijos) ir trumpai 

jas aprašyti: data, 

tradicijos, kas 

Nevertinama. https://www.parisinfo.

com/paris-

pratique/informations-

utiles/vacances-fetes-

jours-feries/fetes-

francaises-et-

parisiennes 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes


švenčima, pridėti 

nuotrauką/ų 

I ki2+I vk2 

g. klasės 

Veiksmažodžių vouloir, 

pouvoir, devoir, falloir 

asmenavimas ir 

vartojimas 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom 

platforma 

Vadovėlis “Alter Ego + 

A1 

Užduotys raštu 

Užduotys per Quizlet 

programą 

Vertinamas komentaru. https://www.youtube.

com/watch?v=1xVD

Vh60Ha0 

Sangrąžiniai 

veiksmažodžiai: 

asmenavimas ir 

vartojimas.  

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom 

platforma 

Vadovėlis “Alter Ego + 

A1 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Vertinama komentaru.  https://www.youtube.

com/watch?v=XUDn

RAr7Hms 

 Pasakojimas apie savo 

dieną 

Google Classroom 

platforma 

Vadovėlis “Alter Ego + 

A1 

Internetiniai ištekliai 

Aprašyti savo dieną 

pavartojant bent 2 

veiksmažodžius (iš 

vouloir, pouvoir, 

devoir, falloir), 

sangrąžinius 

veiksmažodžius ir 

laiko nuorodas 

Vertinama pažymiu.   

https://www.youtube.com/watch?v=1xVDVh60Ha0
https://www.youtube.com/watch?v=1xVDVh60Ha0
https://www.youtube.com/watch?v=1xVDVh60Ha0
https://www.youtube.com/watch?v=XUDnRAr7Hms
https://www.youtube.com/watch?v=XUDnRAr7Hms
https://www.youtube.com/watch?v=XUDnRAr7Hms


II vk 

II c + II dv 

g. klasės 

Klausimų formuluotės 

prancūzų kalboje 

(Quel(lle)s; Où; Avec 

qui; Pourquoi; Que; 

Qui, Y a-t-il) 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom 

platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Pirmoji kaupiamojo balo 

dalis už atliktas užduotis  

- padaryti pratimus su 

klausimų formuluotėmis.  

https://francais.lingoli

a.com/fr/grammaire/la

-phrase/la-phrase-

interrogative/exercice

s 

II grupės 

veiksmažodžiai 

prancūzų kalboje 

(galūnė -ir). 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom 

platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Antroji kaupiamojo balo 

dalis už atliktas užduotis 

- padaryti pratimus su II 

veiksmažodžių grupės 

asmenavimu.  

https://www.francaisf

acile.com/exercices/e

xercice-francais-

2/exercice-francais-

56805.php 

 Anketų pildymas ir 

kūrimas 

Google Classroom 

platforma 

Vadovėlis “Alter Ego + 

A1 

Internetiniai ištekliai 

Užduotys raštu  

Anketos pasirinkta 

tema sukūrimas grupės 

draugams naudojant 

Google Forms 

Trečioji kaupiamojo balo 

dalis už atliktas užduotį - 

sukurtą anketą pasirinkta 

tema  

 

Tradicinės šventės 

Prancūzijoje 

Google Classroom 

platforma 

Vadovėlis “Alter Ego + 

A1 

Internetiniai ištekliai 

Porose pasirinkti po 2 

šventes (gali būti ir 

Lietuvos, ir 

Prancūzijos) ir trumpai 

jas aprašyti: data, 

tradicijos, kas 

švenčima, pridėti 

nuotrauką/ų 

Nevertinama. https://www.parisinfo.

com/paris-

pratique/informations-

utiles/vacances-fetes-

jours-feries/fetes-

francaises-et-

parisiennes 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/la-phrase-interrogative/exercices
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56805.php
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes
https://www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/vacances-fetes-jours-feries/fetes-francaises-et-parisiennes


20K14 Žmogaus kūno dalys Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom 

platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys per Quizlet 

programą 

Nevertinama.  https://www.youtube.

com/watch?v=H1d_k

E9PlYc 

 Laiko apibūdinimas 

oficialiuoju ir 

neoficialiuoju būdu 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom 

platforma 

Užduotys raštu 

Užduotys internete 

Pažymiu vertinama 

atlikta užduotis su laiku: 

reikia parašyti laiką 

oficialiuoju ir 

neoficialiuoju būdu.  

https://francais.lingoli

a.com/fr/vocabulaire/

nombres-date-et-

heure/lheure/exercices 

 Veiksmažodžių vouloir, 

pouvoir, devoir, falloir 

asmenavimas ir 

vartojimas 

Vaizdo pamoka 

PowerPoint prezentacija 

Google Classroom 

platforma 

Vadovėlis “Alter Ego + 

A1 

Užduotys raštu 

Užduotys per Quizlet 

programą 

Vertinamas komentaru. https://www.youtube.

com/watch?v=1xVD

Vh60Ha0 

 

Vokiečių kalba 

 

Mokytoja: S.E. Reveltaitė  (05 04 - 05 29) 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

https://www.youtube.com/watch?v=H1d_kE9PlYc
https://www.youtube.com/watch?v=H1d_kE9PlYc
https://www.youtube.com/watch?v=H1d_kE9PlYc
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/nombres-date-et-heure/lheure/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/nombres-date-et-heure/lheure/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/nombres-date-et-heure/lheure/exercices
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/nombres-date-et-heure/lheure/exercices
https://www.youtube.com/watch?v=1xVDVh60Ha0
https://www.youtube.com/watch?v=1xVDVh60Ha0
https://www.youtube.com/watch?v=1xVDVh60Ha0


III-IV gimnazijos 

klasės 20K66 grupė 2020-05 mėn. 7-8 d. 

Įvadas į naują pamokų 

ciklą: „Ekologija bei 

gamtinių išteklių 

tausojimas“. 

Kūrybinis darbas su 

nauju temos žodynu. 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Darbas su nauju 

temos žodynu. 

Rašymo užduotis. 

2 savaitės 

Bus vertinama  pažymiu. 

Pagal mokytojos 

pateiktą medžiagą. 

 2020-05 mėn. 14-15 d. 

Einamos temos  

klausymo ir suvokimo 

užduotys pagal 

pateiktus video įrašus. 

Mokomoji  medžiaga 

pateikta  Classroom su 

Google forma. 

  

Klausymo ir suvokimo 

užduotis. 

  

2 pliusai  kaupiamajam 

balui. 

https://www.youtube.

com/watch?v=ucJak4

Eb-_s 

 2020-05 mėn. 21-22 d. 

Kūrybinių darbų 

pristatymas. 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

  

Trumpa kalbėjimo 

užduotis. 

  

Vertinama  pažymiu. 

  

------------------------ 

2020-05 mėn. 28-29 d. 

Gramatinės medžiagos: 

Šalutiniai sakiniai su 

„um zu“ studijavimas, 

pavyzdžiai ir 

praktikavimasis. 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Gramatikos pritaikymo 

užduotys. 

Komentarai ir pliusas 

kaupiamajam balui. 

https://deutsch.info/lt/

grammar/syntax#synt

ax_um_zu 

     

https://www.youtube.com/watch?v=ucJak4Eb-_s
https://www.youtube.com/watch?v=ucJak4Eb-_s
https://www.youtube.com/watch?v=ucJak4Eb-_s
https://deutsch.info/lt/grammar/syntax#syntax_um_zu
https://deutsch.info/lt/grammar/syntax#syntax_um_zu
https://deutsch.info/lt/grammar/syntax#syntax_um_zu


     

 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

I germanistikos klasė 
2020-05-07 (2 p) 

Einprägung des Stoffes. 

1) Kartojimas ( Quizlet, 

2-3 kartus atlikti Match) 

2) Praktikavimasis 

pagal LearningApps. 3) 

Trump. Kahoot testas. 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Darbas su temos 

naujais žodžiais 

Suvokimo užduotys. 

Vertinimas - pažymys už 

Kahoot, arba pliusas 

kaupiamajam balui. 

https://learningapps.or

g/display?v=pwxwj6h

dn20 

2020-05-14 (2 p) 

Smartphone im Wasser 

- was tun?(online Test) 

Welches Wasser 

brauchen wir? Lingo 

macht MINT. Wieviel 

Liter Wasser 

verbrauche ich pro Tag? 

Mokomoji  medžiaga 

pateikta  Classroom su 

Google forma. 

Skaitymo ir suvokimo 

užduotys. 

Rašymo užduotys. 

Vertinimas - pažymys (už 

visas atliktas užduotis). 

https://www.lingonetz

.de/sites/default/files/e

books/archiv/ebook1_

2017/3/#zoom=z 

2020-05-21 (2 pam.)   

1) Eco Smart Brause - 

Wasser sparen. 

2)Wasser sparen im 

Haushalt. 3) Wie sparen 

Mokomoji  medžiaga 

pateikta  Classroom su 

Google forma. 

  

Klausymo ir suvokimo 

užduotis. 

  

2 pliusai  kaupiamajam 

balui. 

https://www.youtube.

com/watch?v=ucJak4

Eb-_s 

https://learningapps.org/display?v=pwxwj6hdn20
https://learningapps.org/display?v=pwxwj6hdn20
https://learningapps.org/display?v=pwxwj6hdn20
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/3/#zoom=z
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/3/#zoom=z
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/3/#zoom=z
https://www.lingonetz.de/sites/default/files/ebooks/archiv/ebook1_2017/3/#zoom=z
https://www.youtube.com/watch?v=ucJak4Eb-_s
https://www.youtube.com/watch?v=ucJak4Eb-_s
https://www.youtube.com/watch?v=ucJak4Eb-_s


sie Wasser im 

Haushalt? 

2020-05-28 d. (2 

pamokos) Kūrybinių 

eko plakatų pristatymas 

grupės nariams Zoom. 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Kalbėjimo užduotis. Vertinama  pažymiu.   

     

     

 

Rusų kalba 

 

Mokytoja: S.E. Reveltaitė  (05 04 - 05 29) 

Klasė/ 

klasių srautas 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

II gimnazijos klasės 
2020-05 mėn. 4 -7 d. 

Tęsiamas pamokų 

ciklas. Pagal vadovėlio 

72 psl. 12A užd. lentelėj 

priskirti pastraipų pirmą 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Skaitymo ir suvokimo 

užduotis. 

  

 

Vertinimas - pliusas 

kaupiamam balui. 

  

 

  

Pagal vadovėlį. 

  

Audio įrašai. 



sakinį. Plakatų 

pristatymas (I dalis). KALBĖJIMAS (I d.) Vertinama  pažymiu. 

2020-05 mėn. 11-14 d. 

Tęsiamas pamokų 

ciklas. Užd.: 15A pagal 

vadovėlio 76 psl. raštu 

trumpai atsakyti į 3 

klausimus. Plakatų 

pristatymas (II dalis). 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Skaitymo ir suvokimo 

užduotis. 

  

 

KALBĖJIMAS (II d.) 

Vertinimas - pliusas 

kaupiamajam balui. 

  

 

Vertinama  pažymiu. 

  

Pagal vadovėlį. 

  

Audio įrašai. 

2020-05 mėn. 18-21 d. 

Gramatinės medžiagos: 

Творительный падеж 

существительных 

studijavimas, 

pavyzdžiai ir 

praktikavimasis. 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Gramatikos pritaikymo 

užduotys. 

Komentarai ir pliusas 

kaupiamajam balui. 

Pagal mokytojos 

pateiktą medžiagą. 

  

2020-05 mėn. 25-28 d. 

Įvadas į naują temą: 

«Кто прославил 

Россию». Darbas su 

nauju žodynu, 

terminais, susijusiai su 

Mokomosios medžiagos 

užduotys pateiktos 

Google Classroom. 

Darbas su nauju 

žodynu. 

Klausymo užduotis. 

Komentarai ir pliusas 

kaupiamajam balui. 

https://www.youtube.

com/watch?v=OqB_Z

yiyXgI 

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


rusiška  heraldika. 

Video/ audio tekstas 

apie carą reformatorių – 

Petrą  I. 

     

     

 


