
 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinio mokymo planas 5 kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Daiktavardis. Daiktavardžio 

reikšmė. Tikriniai ir 

bendriniai daiktavardžiai. 

Daiktavardžio gramatiniai 

požymiai 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Testas vertinamas pažymiu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam mokymuisi 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/kalbos_pazinimas_lietu

viu_kalbos_zodziu_klases_-

_kalbos_dalys_morfologija/ 

Daiktavardžių kaitymas 

skaičiais ir linksniais. 

Vienaskaitiniai ir 

daugiskaitiniai 

daiktavardžiai. 

Linksniavimas 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu 

 

Daiktavardžių linksnių 

galūnių rašyba. 

Apibendrinimas 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktas 

užduotis. 

Testas vertinamas pažymiu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam mokymuisi 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/lietuviu_kalbos_rasyba

_vardazodziu__galunes/ 

Būdvardis, jo reikšmė, 

gramatiniai požymiai, 

derinimas su daiktavardžiu.  

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_kalbos_rasyba_vardazodziu__galunes/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_kalbos_rasyba_vardazodziu__galunes/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_kalbos_rasyba_vardazodziu__galunes/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_kalbos_rasyba_vardazodziu__galunes/


mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

el. paštu. 

Papildomam mokymuisi 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/kalbos_pazinimas_lietu

viu_kalbos_zodziu_klases_-

_kalbos_dalys_morfologija/ 

Būdvardžių bevardė giminė, 

laipsniavimas ir rašyba. 

Įvardžiuotiniai būdvardžiai 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu 

 

Būdvardžių linksniavimas ir 

galūnių rašyba. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam mokymuisi 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/lietuviu_kalbos_rasyba

_vardazodziu__galunes/ ir 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/zodziu_dikt

antas6/ bei 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/zodziu_dikt

antas7/ 

Būdvardžių 

daiktavardėjimas. Būdvardis 

sakinyje. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Testas vertinamas pažymiu. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu 

 

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_kalbos_rasyba_vardazodziu__galunes/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_kalbos_rasyba_vardazodziu__galunes/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_kalbos_rasyba_vardazodziu__galunes/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_kalbos_rasyba_vardazodziu__galunes/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas6/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas6/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas6/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas6/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas7/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas7/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas7/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas7/


užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Skaitvardis. zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam mokymuisi 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/kalbos_pazinimas_lietu

viu_kalbos_zodziu_klases_-

_kalbos_dalys_morfologija/ 

Įvardis. Įvardžių rašyba. zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus  

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam mokymuisi 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/kalbos_pazinimas_lietu

viu_kalbos_zodziu_klases_-

_kalbos_dalys_morfologija/ 

Veiksmažodis. 

Veiksmažodžio reikšmė, 

gramatiniai požymiai. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

 

Veiksmažodžių laikai ir 

nuosakos. Veiksmažodžio 

galūnių rašyba 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Kontrolinis darbas 

vertinamas pažymiu. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam mokymuisi 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/zodziu_dikt

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas8/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas8/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas8/


antas8/ 

Nesenstanti pasakų išmonė. 

Pasakų veikėjai, jų siekiai ir 

vertybės. Buitinės pasakos. 

Stebuklinės pasakos. 

 

zoom.us, klase.eduka.lt,  

vyturys.lt 

 

Savarankiškas skaitymas, 

teorijos skaitymas  

http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/lietuviu_tautosaka_sak

miu_padavimu_pasaku_pasa

ulis/, 

el. užduotys ir klausimai, 

diskusija. 

Komikso – stebuklinės 

pasakos kūrimas 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/komiksas2/ 

ir http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/tekstu_kurimo_laborat

orija_stebuklu_pasaku_mod

elis/ 

Kaupiamasis pažymys už 

atliktas užduotis ir/arba 

dalyvavimą diskusijose. 

Komikso – stebuklinės 

pasakos vertinamos pažymiu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam skaitymui:  

http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/literatura_literaturines_

ismones_kuriniu_zanrai/; 

buitinės pasakos 

https://skaitykle.vyturys.lt/#/

1025 

Ir stebuklinės pasakos 

https://skaitykle.vyturys.lt/#/

1026 

Literatūrinės pasakos.  

S. Nėris „Eglė žalčių 

karalienė“. Pasakos virsta 

poezija  

 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

vyturys.lt, emokykla.lt 

http://ebiblioteka.mkp.emok

ykla.lt/kuriniai/egle_zalciu_

karaliene/,format.mp3 

 

 

Savarankiškas literatūros 

skaitymas,  

diskusija, atsakymai į 

klausimus 

Kaupiamasis pažymys už 

atsakymus į klausimus 

analizuojant literatūrines 

pasakas 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam skaitymui: 

https://vyturys.lt/knygu-

sarasas 

A. Liobytė „Devyniabrolė“. 

Drama. Veikėjų dialogai. 

zoom.us, klase.eduka.lt,  

vyturys.lt, emokykla.lt 

Savarankiškas teorinės 

medžiagos ir papildomos 

literatūros skaitymas,  

atsakymai į klausimus 

Atliktos užduotys 

vertinamos kaupiamuoju 

balu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam skaitymui: 

http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/literatura_dramos_teatr

o_meno_savitumas/ 

Liaudies ir literatūrinės 

pasakos. Panašumai ir 

zoom.us, klase.eduka.lt,  

vyturys.lt, emokykla.lt 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, 

Teksto suvokimo testas 

vertinamas pažymiu. 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas8/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_tautosaka_sakmiu_padavimu_pasaku_pasaulis/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_tautosaka_sakmiu_padavimu_pasaku_pasaulis/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_tautosaka_sakmiu_padavimu_pasaku_pasaulis/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_tautosaka_sakmiu_padavimu_pasaku_pasaulis/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/lietuviu_tautosaka_sakmiu_padavimu_pasaku_pasaulis/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/komiksas2/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/komiksas2/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/komiksas2/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/tekstu_kurimo_laboratorija_stebuklu_pasaku_modelis/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/tekstu_kurimo_laboratorija_stebuklu_pasaku_modelis/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/tekstu_kurimo_laboratorija_stebuklu_pasaku_modelis/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/tekstu_kurimo_laboratorija_stebuklu_pasaku_modelis/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/tekstu_kurimo_laboratorija_stebuklu_pasaku_modelis/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/literatura_literaturines_ismones_kuriniu_zanrai/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/literatura_literaturines_ismones_kuriniu_zanrai/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/literatura_literaturines_ismones_kuriniu_zanrai/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/literatura_literaturines_ismones_kuriniu_zanrai/
https://skaitykle.vyturys.lt/#/1025
https://skaitykle.vyturys.lt/#/1025
https://skaitykle.vyturys.lt/#/1026
https://skaitykle.vyturys.lt/#/1026
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/egle_zalciu_karaliene/,format.mp3
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/egle_zalciu_karaliene/,format.mp3
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/egle_zalciu_karaliene/,format.mp3
https://vyturys.lt/knygu-sarasas
https://vyturys.lt/knygu-sarasas
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/literatura_dramos_teatro_meno_savitumas/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/literatura_dramos_teatro_meno_savitumas/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/literatura_dramos_teatro_meno_savitumas/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/literatura_dramos_teatro_meno_savitumas/


skirtumai. Kūrinio analizė. mokytojo ir mokinio 

konsultavimasis, mokinio ir 

mokinio bendradarbiavimas, 

Skaitytų tekstų aptarimas, 

diskusija 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu 

 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinio mokymo planas 6 kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Įvardžiuotiniai būdvardžiai, 

jų daryba, rašyba, vartojimas 

 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Testas vertinamas pažymiu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Papildomam mokymuisi: 

http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/zodziu_dikt

antas5/ 

Būdvardžių daryba ir 

vartojimas (kalbos kultūra) 

Priesaginių ir priešdėlinių 

būdvardžių daryba 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Papildomam mokymuisi: 

http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/zodziu_dikt

antas6/ 

Būdvardžių gramatinis 

nagrinėjimas 

(apibendrinimas) 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kontrolinis darbas 

vertinamas pažymiu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką 

 

Veiksmažodis, jo vartosena. 

Asmeniniai ir beasmeniai 

veiksmažodžiai 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką 

http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas5/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas5/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas5/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas5/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas6/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas6/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas6/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas6/


mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Pagrindinės veiksmažodžių 

formos. Veiksmažodžių 

šaknies balsių kaita ir rašyba 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Testas vertinamas pažymiu. 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Papildomam mokymuisi: 

http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/zodziu_dikt

antas9/ 

Asmenuotės. 

Veiksmažodžių 

asmenavimas, rašyba. 

Veiksmažodžių laikai ir 

nuosakos. Sangrąžiniai 

veiksmažodžiai 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Testas vertinamas pažymiu. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Papildomam mokymuisi: 

http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/paiesk

a/?key=veiksma%C5%BEod

%C5%BEi%C5%B3+ra%C

5%A1yba 

Veiksmažodžių daryba zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką 

Veiksmažodžių gramatinis 

nagrinėjimas 

(apibendrinimas) 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Kontrolinis darbas. 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Papildomam mokymuisi: 

http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/igarsintas_d

iktantas8/ 

http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas9/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas9/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas9/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas9/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=veiksma%C5%BEod%C5%BEi%C5%B3+ra%C5%A1yba
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=veiksma%C5%BEod%C5%BEi%C5%B3+ra%C5%A1yba
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=veiksma%C5%BEod%C5%BEi%C5%B3+ra%C5%A1yba
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=veiksma%C5%BEod%C5%BEi%C5%B3+ra%C5%A1yba
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=veiksma%C5%BEod%C5%BEi%C5%B3+ra%C5%A1yba
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/igarsintas_diktantas8/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/igarsintas_diktantas8/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/igarsintas_diktantas8/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/igarsintas_diktantas8/


Žmogus tautose: kalba, 

literatūra, kultūra. 

Rašto ir knygos reikšmė. 

Interaktyvios ir el. knygos. 

M. Mažvydas, jo asmenybė. 

Pirmoji lietuviška knyga 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, 

mokytojo ir mokinio 

konsultavimasis, mokinio ir 

mokinio bendradarbiavimas, 

Skaitytų tekstų aptarimas, 

diskusija 

Kaupiamasis pažymys už 

atsakytus klausimus 

perskaičius tekstą, atlikus 

teksto suvokimo testą, 

parengus pateiktis nurodyta 

tema 

 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

https://skaitykle.vyturys.lt/#/

926 

 

M. Daukša „Prakalba į 

malonųjį skaitytoją“ 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, teksto 

aptarimas 

Kaupiamasis pažymys už 

atsakytus klausimus 

perskaičius tekstą 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

 

Pirmasis lietuvių literatūros 

klasikas K. Donelaitis 

 

 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, 

ištraukos analizė 

Kaupiamasis pažymys už 

atliktą teksto suvokimo testą 

 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

http://ebiblioteka.mkp.emok

ykla.lt/kuriniai/metai1/,form

at.mp3 

A. Baranausko „Anykščių 

šilelis“ 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, 

ištraukos analizė, gamtos 

aprašymo užduotis 

Teksto kūrimo užduotis 

vertinama pažymiu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

https://skaitykle.vyturys.lt/#/

688 

 

Knygnešiai ir „vargo 

mokykla“.  

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

ir 

http://www.filmasknygnesys

.lt/ 

Savarankiškas teorinės 

medžiagos ir papildomos 

literatūros skaitymas,  

diskusija, atsakymai į 

klausimus 

Kaupiamasis pažymys už 

atsakymus į klausimus po 

pažiūrėto filmo 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

http://www.filmasknygnesys

.lt/ 

Tautinis atgimimas. V. 

Kudirka. Maironis. 

Asmenybės ir kūryba. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

ir http://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/eilerascio_a

nalize/,scenario.42,position.

15 

 

Savarankiškas teorinės 

medžiagos ir papildomos 

literatūros skaitymas,  

atsakymai į klausimus, 

eilėraščio analizė 

Eilėraščio analizė vertinama 

kaupiamuoju balu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Papildomam skaitymui: 

V. Kudirkos eilėraščiai 

https://skaitykle.vyturys.lt/#/

932 

Maironio eilėraščiai 

https://skaitykle.vyturys.lt/#/

https://skaitykle.vyturys.lt/#/926
https://skaitykle.vyturys.lt/#/926
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/metai1/,format.mp3
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/metai1/,format.mp3
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/metai1/,format.mp3
https://skaitykle.vyturys.lt/#/688
https://skaitykle.vyturys.lt/#/688
http://www.filmasknygnesys.lt/
http://www.filmasknygnesys.lt/
http://www.filmasknygnesys.lt/
http://www.filmasknygnesys.lt/
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/eilerascio_analize/,scenario.42,position.15
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/eilerascio_analize/,scenario.42,position.15
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/eilerascio_analize/,scenario.42,position.15
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/eilerascio_analize/,scenario.42,position.15
http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/eilerascio_analize/,scenario.42,position.15
https://skaitykle.vyturys.lt/#/932
https://skaitykle.vyturys.lt/#/932
https://skaitykle.vyturys.lt/#/894


894 

http://ebiblioteka.mkp.emok

ykla.lt/kuriniai/pavasario_ba

lsai/ 

 

 

   Lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinio mokymo planas 7 kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipai Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Pusdalyvio gramatiniai 

požymiai, daryba, vartojimo 

ypatumai 

Vaizdo pamoka,,savarankiškai 

atliekamos užduotys, zoom, 

eduka.klasė platformos,  

Užduotys iš vadovėlio Kaupiamasis vertinimas Klaseeduka.lt kodai 

pranešami prieš pamoką 

Padalyvio gramatiniai 

požymiai, daryba, rašyba, 

vartojimo ypatumai 

Vaizdo pamoka, savarankiškai 

atliekamos užduotys, zoom , 

eduka klasė platformos 

Word dokumentas su 

užduotimis 

Kaupiamasis vertinimas http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/ 

pusdalyvis 

 

Veiksmažodžio 

neasmenuojamųjų formų 

kartojimas 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys, eduka klasė, zoom 

platformos 

Pratybos, Word dokumentas 

su užduotimis 

Testas. Vertinamas pažymiu  

Laisvės gynimas..Laisvės 

idėjos poezijoje.B. 

Brazdžionis ,,Šaukiu aš 

tautą‘‘. V. Sventickas,,Ką 

prisiminiau apie Bernardą 

Brazdžionį‘‘ 

 

 

Zoom platforma,goog-  

le.,youtube,  savarankiškai 

atliekamos  užduotys iš 

vadovėlio 

Audio įrašų klausymas,  

lyginamoji tekstų analizė, 

tekstų suvokimo užduotys 

Vertinimas komentaru 

 

Literatūros terminų žodynas 

https://skaitykle.vyturys.lt/#/894
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/pavasario_balsai/
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/pavasario_balsai/
http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/kuriniai/pavasario_balsai/


   

  

Dainuojamoji poezija 

dainuojančios revoliucijos 

metu. Interviu su D. 

Martineliu ,,Dainuojanti 

revoliucija- paslėptas 

Lietuvos istorijos 

brangakmenis‘‘  

Google  youtube, 

savarankiškas darbas  

Lyginamoji tekstų analizė, 

dokumentinio filmo 

,,Dainuojanti revoliucija‘‘ 

peržiūra 

Tyrimo užduotis 

Laiškas laisvės gynėjui, 

Vertinama pažymiu 

 

,,Antis‘‘. ,,Lietuvos 

valstybė‘‘. 

V.Juknaitė,,Baltijos kelio 

klausi- mu  

„ Just. Marcinkevičius ir 

Euri ka Masytė,,Laisvė“.    

K.Genys,,Pabudome ir 

kelkimės‘‘ 

Zoom platforma, google 

youtube 

 

 

Word dokumentas 

Filmo ,,Bunda jau 

Baltija‘‘peržiūra. Memuarai  

,,Artimųjų atsiminimai apie 

Baltijos kelią‘‘ 

Tekstų lyginamoji analizė 

Kūrybinė užduotis ,,Himno 

kūrimas‘‘ Vertinama 

komentaru 

 

Kaupiamasis vertinimas 

 

 

Mokomės samprotauti 

 

 

Zoom platforma,PowerPoint, 

užduotys iš vadovėlio 

Proceso aprašymas Proceso aprašy-

mas.Kaupiamasis vertinimas 

 

Mokomės kurti instrukciją Zoom platforma, Word 

dokumentas,užduotys iš 

vadovėlio 

Instrukcijos kūrimas Instrukcijos ,,Pir-moji 

pagalba  žmogui,kuriam 

įkando gyvatė‘‘kūrimas. 

Kaupiamasis vertinimas 

 

 

Teksto suvokimas Eduka. klasė Savarankiškas darbas Testas. Kaupiamasis 

vertinimas 

 



Lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinio mokymo planas 8 kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir  

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Priedėlis, jo skyryba  Zoom platforma, užduotis 

pateikiama 

klase.eduka.lt platformoje 

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų 

klase.eduka.lt platformoje, 

aptarimas ir paaiškinimas. 

Savarankiškas darbas. 

Testas. 

 Vertinama pažymiu. 

Zoom prisijungimo 

nuoroda pateikiama 

prieš pamoką TAMO. 

klase.eduka.. Kodai 

pranešami prieš 

pamoką 

Vienarūšės sakinio dalys, 

jų skyryba 

Eduka klasė, Zoom 

platforma 

Pratybos.  

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų 

klase.eduka.lt platformoje, 

aptarimas ir paaiškinimas. 

Kaupiamasis vertinimas Zoom prisijungimo 

nuoroda pateikiama 

prieš pamoką TAMO. 

klase.eduka.lt  Kodas 

praneštas 

Aiškinamosios sakinio 

dalys, jų skyryba 

Eduka klasė, Zoom 

platforma 

Savarankiškas darbas Kaupiamasis vertinimas klase.eduka.lt 

Kreipinys Eduka klasė, , Zoom 

platforma 

Pratybos Kaupiamasis vertinimas klase.eduka.lt  

Jaunuoliai ribinėse 

situacijose. A. Škėmos 

novelė ,,Karuselė‘‘ 

Zoom platforma, užduotys 

iš vadovėlio, Word, Tamo 

Teksto kūrimas Komentuojamasis 

vertinimas 

Zoom prisijungi 

mo nuoroda 

pateikiama prieš 

pamoką TAMO. 

Gyvenimo vertė Anos 

Frank dienoraštyje 

Zoom platforma 

,PowerPoint, YouTube, 

Word, Tamo 

Filmo ,,Anos Frank 

dienoraštis‘‘peržiūra, teksto 

suvokimo užduotys 

Filmo recenzija. 

Kaupiamasis vertinimas 

Zoom prisijungimo 

nuoroda pateikiama 

prieš pamoką TAMO. 

Moralinės laikysenos ir 

tvirtumo šaltiniai A. Doro,, 

Word dokumentas su 

užduotimis, konsultacija 

Istorinio konteksto tyrimas, 

teksto suvokimo užduotys  

 Atsisveikinimo  laiškas. 

Kaupiamasis vertinimas 

Tamo 



,Neregimoji šviesa‘‘ telefonu pamokų, paskirtų 

pagal tvarkaraštį, metu 

Holokausto išbandymai I. 

Mero ,,Kai nebenori 

valgyti‘‘ 

Zoom platforma, Tamo, 

Word 

Novelės įvykių schema 

Rašinio planas 

Rašinys,, Jaunuoliai ribinėse 

situacijose‘‘, Vertinamas 

pažyminiu 

Zoom prisijungimo 

nuoroda pateikiama 

prieš pamoką TAMO. 

Stiliaus samprata. 

Funkciniai kalbos stiliai 

PowerPoint, Word 

dokumentas su užduotimis 

Savarankiškas darbas Komentuojamasis 

vertinimas 

Tamo 

Administracinis stilius PowerPoint,  Word dokumentai Prašymo,protokolo rašymas. 

 Kaupiamasis vertinimas 

Tamo 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros nuotolinio mokymo planas 10 kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Tradicinės vertybės ir 

elgesio normos XX 

amžiuje. J. Grušas „Meilė, 

džiazas ir velnias“. Tėvų ir 

vaikų santykiai.  Autoriteto 

problema. (4) 

 

zoom platforma, užduotis 

pateikiama 

klase.eduka.lt 

platformoje, Tamo 

Atlikti testo užduotis. 

Word dokumente. 

 

 

 

Rašinys 

 

Testo  

vertinimas 

kaupiamaisiais taškais 

 

 

 

 Pažymys 

http://www.xn--

altiniai4wb.info/files/liter

atura/LG00/ 

Vai%C5%BEgantas._D

%C4%9 

7d%C4%97s_ir_d%C4%

97dien 

%C4%97s.LG6902.pdf 

 Zoom prisijungimo 

nuorodos 

bus pateiktos prieš 

pamoką per 

Tamo ir gmail 



klase.eduka.lt 

Moralinės kolizijos, asmens 

pasirinkimo laisvė ir elgesio 

motyvai. I. Meras 

„Lygiosios trunka 

akimirką“. (2) 

zoom platforma, užduotis 

pateikiama 

klase.eduka.lt 

platformoje, Tamo 

Atlikti teksto suvokimo 

užduotis. 

Word dokumente. 

Medžiagos 

vertinimas komentaru, 

kaupiamasis vertinimas. 

Zoom prisijungimo 

nuorodos 

bus pateiktos prieš 

pamoką per 

Tamo ir gmail 

klase.eduka.lt 

vyturys.lt   (tekstai 

nemokamai) 

I. Meras Lygiosios 

trunka akimirką 

http://www.šaltiniai.info/

files/literatura/LH00/Icch

okas_Meras._Lygiosios_t

runka_akimirką.LHE700.

pdf 

E. Bukelienė Icchoko 

Mero kūrybos erdvė 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/

LH00/Elena_Bukelien%

C4%97._Icchoko_Mero_

k%C5%ABrybos_erdv%

C4%97.LHE700B.pdf 

Gėrio ir blogio vaizdiniai, 

jų turinys, sąsajos su 

kultūros tradicija. W. 

Goldingas „Musių 

valdovas“. (2) 

PowerPoint, Eduka, Zoom 

 

Perskaityti ištrauką vyturys. 

Lt,  

teksto suvokimo užduotis 

Medžiagos 

vertinimas komentaru, 

kaupiamasis vertinimas. 

Zoom prisijungimo 

nuorodos 

bus pateiktos prieš 

pamoką per 

Tamo ir gmail 



vyturys .lt 

 klase.eduka.lt 

 

M. Karalius Williamo 

Goldingo „Musių 

valdovas“ – kur riba tarp 

žmogaus ir žvėries? 

(knygos recenzija) 

Politinė alegorija ir 

satyriškas santykis su 

tikrove. Dž. Orvelas 

„Gyvulių ūkis“. (2) 

 

YuoTube, vyturys.lt, 

Eduka 

Perskaityti ištrauką, 

komentuoti, pažiūrėti filmą 

Rašinys/ pastraipa 

 

Pažymys 

Zoom prisijungimo 

nuorodos 

bus pateiktos prieš 

pamoką per 

Tamo  ir gmail 

vyturys .lt 

 klase.eduka.lt 

 

Dž. Orvelas Gyvulių 

ūkishttp://www.šaltiniai.i

nfo/files/literatura/LH00/

D%C5%BEord%C5%BE

as_Orvelas._Gyvuli%C5

%B3_%C5%ABkis.LH0

001.pdf 

http://www.lrt.lt/mediate

ka/irasas/1002726867/gy

vuliu_ukis (ištraukas 

skaito S. Sipaitis) 

Maištas prieš tradiciją. 

„Keturių vėjų manifestas“. 

YuoTube, vyturys.lt, 

Eduka, Zoom 

Atlikti testo užduotis Kaupiamasis,  Zoom prisijungimo 

nuorodos 



K. Binkis „100 pavasarių“ 

(3 pasirinkti eilėraščiai).(2) 

 

Word dokumente,  

Išmokti 2 ,,Utas” atmintinai, 

filmas apie K. Binkį 

 

pažymys bus pateiktos prieš 

pamoką per 

Tamo, gmail 

vyturys .lt 

 klase.eduka.lt 

Keturių vėjų manifestas 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/

LH00/Keturi%C5%B3_v

%C4%97j%C5%B3_ma

nifestas.LHA200.pdf 

Mišrieji sudėtiniai sakiniai, 

jų dėmenų jungimo 

ypatumai. Mišriųjų 

sudėtinių sakinių 

skyryba.(4) 

Eduka, Zoom, Tamo Atlikti testo užduotis 

Word dokumente 

Kaupiamasis vertinimas, 

komentarai. 

Tamo, gmail 

 klase.eduka.lt 

http://lietuviukalbairlitera

tura.lt/sakiniu-

klasifikacija-sudetinis-

misrusis-sakinys/ 

Tiesioginė kalba. Autoriaus 

žodžių vieta sakiniuose su 

tiesiogine kalba. 

Tiesioginės kalbos skyryba 

brūkšniais ir kabutėmis.(2) 

Eduka, Zoom, Tamo Atlikti užduotis 

Word dokumente 

Kaupiamasis vertinimas 

komentarai. 

Zoom prisijungimo 

nuorodos 

bus pateiktos prieš 

pamoką per 

Tamo, gmail 

 klase.eduka.lt 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/index/details/61

5 

Privalomosios skyrybos 

taisyklės 



Tiesioginės kalbos vertimas 

netiesiogine.(2)    

Eduka,  Tamo Atlikti testo užduotis 

Word dokumente 

Pažymys  Tamo, gmail 

 klase.eduka.lt 

http://www.vlkk.lt/vlkk-

nutarimai/nutarimai/nutar

imas-del-privalomosios-

skyrybos-taisykliu 

Autorinė ir neautorinė 

kalba 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/index/details/62
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