
KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 
Lietuvių kalbos mokymo planas 1 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

Raidės F f Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis (3 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
užduočių vertinimas. 

 Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
pateikiamos per 
TAMO.  

Raidės H h Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Diskusija, temos 
aptarimas video 
pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje (3 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

Raidės Ch Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformose. 

 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 



pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje (2 
pamokos). 

Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

Į svečius pas pasaką Zoom platforma Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu 
(2 pamokos). 

Aptarimas video 
pamokų metu. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

Abėcėlė Zoom platforma Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu 
(2 pamokos). 

Aptarimas video 
pamokų metu. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

Lietuva- tėvynė mūsų Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformose. 

 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Atskirų 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 



pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje (7 
pamokos). 

pratybų puslapių 
vertinimas. 

Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

Individualaus 
skaitymo pamoka 

Zom platforma Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu (1 
pamoka). 

Aptarimas video 
pamokose. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

Parvažiavo saulė Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformose. 

 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje (4 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
vertinimas. 

 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

Velykom puošias 
žemė 

Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformose. 

 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Aptarimas 
video pamokose. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 



pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje (3 
pamokos). 

Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

 
Lietuvių kalbos mokymo planas 2 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Aplink mus daug 
daiktų. Kokie jie? 

Zoom, klase.eduka.lt 
platformos 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt, 
pratybų 
sąsiuviniuose.(Skiria
ma 1 pamoka) 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

Daiktų požymiai Zoom, klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, pratybų 
sąsiuviniuose. 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 



(Skiriamos 5 
pamokos) 

Tekstų analizė Savarankiškas darbas 
su vadovėlio 
medžiaga, video 
pamoka Zoom 
platformoje 

Savarankiškas tekstų 
skaitymas, analizė 
pagal teksto 
nagrinėjimo 
klausimus. (Skiriamos 
2 pamokos) 

Skaitytų tekstų 
aptarimas. Apklausa 
žodžiu video 
pamokoje. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Daiktų požymius 
reiškiančių žodžių 
klausimai 

Zoom, klase.eduka.lt 
platformos 

Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje ir pratybų 
sąsiuviniuose. 
Užduočių aptarimas, 
analizė video 
pamokos metu. 
(Skiriamos 5 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Prisimename, ką 
skaitėme 

Zoom platforma Diskusija video 
pamokos metu. 
(Skiriama 1 pamoka) 

Skaitytų tekstų 
aptarimas. Apklausa 
žodžiu video 
pamokoje. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Skyriaus 
apibendrinimas. 
Pavadinimai, vardai. 

Zoom, klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Savarankiško darbo 
užduotys 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 



Požymių, ypatybių 
pavadinimai. 

platformose, pratybų 
sąsiuviniuose. 
(Skiriama 1 pamoka) 

vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Skyriaus 
apibendrinimas. 
Žodžių, kurie atsako į 
klausimus ką? ko? 
kur? rašyba 

Zoom, klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Savarankiško darbo 
užduotys 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, pratybų 
sąsiuviniuose. 
(Skiriamos 4 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Testas (tema - daiktai 
ir jų požymiai) 

klase.eduka.lt 
platforma 

Teksto užduočių 
atlikimas. (Skiriama 1 
pamoka) 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje 
vertinimas. 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

Garsai aplink mus ir 
knygose 

Zoom, klase.eduka.lt 
platformos 

Savarankiškas darbas 
su vadovėliu. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje ir pratybų 
sąsiuviniuose. 
Užduočių aptarimas, 
analizė video 
pamokos metu. 
(Skiriamos 7 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

 

 
Lietuvių kalbos mokymo planas 3 klasei  
 



Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

Kalbos dalys. 
Daiktavardis 

Zoom platforma, 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje  

Diskusija grupėje 
video pamokos metu.  
Savarankiško darbo 
užduotys. Užduočių, 
atliktų platformoje 
klase.eduka.lt 
paaiškinimas ir 
aptarimas.  
(skiriamos 4 
pamokos)  

Atlikti darbai 
pristatomi 
individualiai video 
pamokoje (sutartu 
laiku). 
Formuojamasis 
vertinimas.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 

Daiktavardžio 
požymiai 

Zoom platforma, 
užduotys 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiško darbo 
užduotys. Užduočių, 
atliktų platformose 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas, analizė 
(skiriamos  6 
pamokos) 

Savarankiško darbo 
užduočių vertinimas 
emapamokos.lt 
platformoje. 
Formuojamasis 
vertinimas.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 



Pasakojimo kūrimas. 
Daiktavardis 

Zoom platforma, 
savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose  

Teksto kūrimo 
taisyklių aptarimas. 
Savarankiška teksto 
kūrimo užduotis 
(skiriamos 2 
pamokos) 

Sukurto teksto 
pristatymas video 
pamokoje, aptarimas 
grupėje. 
Formuojamasis 
vertinimas.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO.  

Teksto analizė Savarankiškas darbas 
su vadovėlio 
medžiaga, video 
pamoka  zoom 
platformoje  

Savarankiškas tekstų 
skaitymas, analizė, 
atsižvelgiant į tekstų 
klausimus (skiriamos 
2 pamokos) 
 

Skaitytų tekstų 
aptarimas. Apklausa 
žodžiu video 
pamokoje.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO.  

Klausimų kėlimas Zoom platforma.  
Savarankiškas darbas  

Žinių apie daiktavardį 
įtvirtinimas, keliant 
klausimus (ką? ko? 
kuo? kur?)  
Užduotis - apklausa 
žodžiu. 
(skiriama 1 pamoka) 
 

Apklausa žodžiu video 
pamokoje. 
Formuojamasis 
vertinimas.  
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 



Testas (tema - 
daiktavardis) 

Platforma 
emapamokos.lt 

Savarankiškas darbas 
emapamokos.lt 
platformoje. Testo 
užduočių atlikimas 
 (skiriama 1 pamoka) 

Testo rezultatų 
analizė. Mokiniai 
vertinimą matys 
platformoje, kurioje 
atliko užduotį.  

Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 
 

Daikto apibūdinimas.  
Būdvardis  

Zoom platforma Kalbos dalies - 
būdvardžio ypatybių 
aptarimas ir 
aiškinimasis video 
pamokos metu.  
Savarankiškas darbas.  
(skiriamos 3 
pamokos) 

Savarankiško darbo 
rezultatai pristatomi 
individualiai 
(atsiunčiant Skype 
programa arba per 
Tamo). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 

Būdvardžio požymiai  Zoom platforma.  
Savarankiškas darbas 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose  

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiško darbo 
užduotys. Užduočių, 
atliktų platformose 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas, analizė 
(skiriamos  4 
pamokos) 

Apklausa žodžiu video 
pamokoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 
Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
platformose 
rezultatai.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 



Būdvardis. Randu ir 
atpažįstu  

Darbas su vadovėlio 
medžiaga  

Būdvardžio 
atpažinimas, radimas 
tekste. Būdvardžių 
klasifikavimas pagal 
skirtingus požymius 
lentelėje raštu 
(skiriama 1 pamoka) 

Savarankiško darbo 
rezultatai pristatomi 
individualiai 
(atsiunčiant Skype 
programa arba per 
Tamo). 

Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 
 

Kūrybinė užduotis.  
Teksto kūrimas 
(žinių apie 
daiktavardį ir 
būdvardį 
įtvirtinimas) 

Zoom platforma, 
savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose  

Teksto kūrimo 
taisyklių aptarimas. 
Savarankiška teksto 
kūrimo užduotis 
(skiriamos 2 
pamokos) 

Sukurto teksto 
pristatymas video 
pamokoje, aptarimas 
grupėje. 
Formuojamasis 
vertinimas.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 

 
Lietuvių kalbos mokymo planas 4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

Lietuvių padavimai. Iš 
padavimų kraitelės. 
Apie padavimus.  

Savarankiškas 
padavimų skaitymas. 
Savarankiškas darbas 
pratybose, 
sąsiuvinyje. 

Padavimų kalbos 
aptarimas, padavimo 
kūrimas ( skiriamos 3 
pamokos) 

Sukurto padavimo 
pristatymas video 
pamokoje, jos 
aptarimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 



Iš pasakų skrynios. 
Pasaka su 
dainuojamaisiais 
intarpais. Pasakos 
veiksmų grandinės 
sudarymas. Stebuklų 
pasakos. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio 
medžiaga. Kreipinio ir 
dialogo skyrybos 
kartojimas.  

Tekste pažymėto 
dialogo skyrybos 
ženklų aiškinimas, 
dialogo kūrimas. 
Sakinių su kreipiniais 
radimas ir nurašymas. 
(skiriamos 3 
pamokos) 

Pasakos sekimas su 
dainuojamaisiais 
intarpais. Apklausa 
žodžiu video 
pamokoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 

Apibendriname savo 
žinias apie pasakas. 

Savarankiškas darbas 
pratybose, Zoom 
platformoje. 

Skaitytų pasakų 
aptarimas, 
apibendrinimas. 
Pasakos kūrimas 
(skiriamos 2 
pamokos) 

Sukurta pasaka 
pristatoma 
individualiai per 
Tamo. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 

Iš smulkiosios 
tautosakos aruodo. 
Mįslės, patarlės, 
būrimai. 
 
 
 
 
 
 
 
Poskyrio 
apibendrinimas.  
 
 
 

Savarankiškas darbas 
pratybose, 
sąsiuvinyje, Zoom 
platformoje. 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
pratybose,Zoom 
platformoje. 
 
 

Prisimins, kaip 
kuriamos ir menamos 
mįslės, kurs jas patys. 
(skiriama 2 pamokos) 
 
 
 
 
 
 
 
Prisimins poskyrio 
kūrinius, apibendrins 
tautosakos žanrus. 
(skiriama 2 pamokos) 
 

Sukurtos mįslės bus 
pristatomos 
individualiai per 
Tamo. 
 
 
 
 
 
 
 
Apklausa žodžiu video 
pamokoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 



 
 
 
 
 
 
 
Veiksmažodžio, 
daiktavardžio ir 
būdvardžio galūnių 
rašyba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirmoji lietuviška 
knyga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Donelaitis “Metai”. 

 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
pratybose, 
sąsiuvinyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
su knyga,užduotis 
pratybose, Zoom 
platforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
su knyga, užduotis 

 
 
 
 
 
 
 
Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriama 2 pamoka) 
 
 
 
 
 
 
 
Susipažins su pirmąja 
lietuviška knyga, jos 
parengėju. Skaitys 
kūrinio apie Mažvydą 
ištrauką (skiriama 1 
pamoka) 
 
 
 
 
 
 
Mokysis skaityti ir 
suprasti k. Donelaičio 

 
 
 
 
 
 
 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apklausa žodžiu video 
pamokoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apklausa  žodžiu 
video pamokoje. 

darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 
 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 
 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per  
Tamo dienyną. 
 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teksto analizė. M. 
Valančius. Guvus 
Vencė. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žaidžiame žodžiais - 
sudarome naujų 
žodžių. 
Daugiareikšmiai 
žodžiai. Žodžių 
darybos svarba 
kalboje. 
 
 

pratybose  Zoom 
platforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, video 
pamoka Zoom 
platformoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, užduotis 
pratybose ir 
sąsiuvinyje. 
 
 
 
 
 
 

“Metai” ištraukas. 
Video pamoka 
(skiriama 1 pamoka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teksto analizė, 
atsižvelgiant į teksto 
klausimus (skiriama 2 
pamokos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naujų žodžių 
sudarymas, jų 
kūrimas ( skiriamos 2 
pamokos) 
 
 
 
 
 
 

Formuojamasis 
vertinimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skaitytų tekstų 
aptarimas. Apklausa 
žodžiu video 
pamokoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukurtų žodžių 
pristatymas 
individualiai  
(atsiunčiant per 
Tamo). 
 
 
 
 
 

pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną.  
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per Tamo dienyną. 
 
 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 
 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotys 
pateikiamos per 
Tamo. 
 
 



 
 
A.Baranauskas. 
Ištrauka iš poemos 
“Anykščių šilelis”.  
 
 

 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, Zoom 
platforma.  
 

 
 Raiškus ištraukos 
skaitymas (skiriama 1 
pamoka) 

 
Apklausa žodžiu video 
pamokoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotys 
pateikiamos per 
Tamo. 

 
Matematikos mokymo planas 1 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Prie apvalių dešimčių 
pridedame vienetus 

Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt 
platformoje ir Zoom 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Sudėties ir atimties 
veiksmų ryšys 

Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose ir Zoom 
platformoje 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  



Metras Savarankiškas darbas 
su pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom,  
ema.pamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų 
ema.pamokos.lt 
platformoje 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt 
platformoje. 
savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Diagramos ir lentelės Savarankiškas darbas 
su pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom,  
ema.pamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų 
ema.pamokos.lt 
platformoje 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 pamokos) 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt 
platformoje. 
savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 

Sudarome apvalias 
dešimtis 

Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose ir Zoom 
platformoje 
 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 



Sprendžiame 
uždavinius 

Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt 
platformoje ir Zoom 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 

Masė, kilogramas Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt 
platformoje ir Zoom 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt  
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo  
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 

Matavimas Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt 
platformoje ir Zoom 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 



Testas(Tema-masė, 
kilogramai, 
matavimai) 

Užduotys klasė. 
eduka.lt platformoje 

Savarankiško darbo 
užduočių  atliktų 
klase.eduka.lt  
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Testų, atliktų klase. 
eduka.lt  platformoje, 
rezultatų aptarimas ir 
analizė. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 

Prie dviženklio 
skaičiaus pridedame 
vienaženklį 

Savarankiškas darbas 
su pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom,  
ema.pamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų 
ema.pamokos.lt 
platformoje 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 pamokos) 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt 
platformoje. 
savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 

Iš dviženklio skaičiaus 
atimame vienaženklį 

Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt , 
ema.pamokos. 
lt,Zoom platformose 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 pamokos) 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose, 
savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 

 
 



Matematikos mokymo planas 2 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

4 daugybos lentelė. 
Kiek kartų? 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(formuojamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 

Uždavinių 
sprendimas. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(formuojamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Daugybos veiksmo 
užrašymas stulpeliu. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Savarankiško darbo 
užduočių rezultatų 
vertinimas 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  



Daugyba iš 1 ir o. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt  ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt , 
platformoje, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(formuojamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Pritaikome žinias. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Testas. Savarankiškas darbas 
testų sąsiuvinyje ir  
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Apibendrinimas  
išeitos medžiagos ir 
patikrinimas mokinių 
žinių ir gebėjimų 
(skiriama 1 pamoka). 

Testų sąsiuvinyje  ir  
klase.eduka.lt  
platformoje atliktų 
užduočių  analizė ir 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Daugyba iš 5. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 



aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

(formuojamasis 
vertinimas). 

užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Laikrodis. Laiko 
matavimas. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
3 pamokos). 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt 
platformose. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(formuojamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Matematiniai žaidimai Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Nežinomas daugiklis. 
Diagrama. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Skaitiniai reiškiniai. 
Veiksmų atlikimo 
tvarka. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 



pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Uždavinių 
sprendimas. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt  
platformose. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Pritaikome žinias. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Testas. Savarankiškas darbas 
testų sąsiuvinyje ir  
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Apibendrinimas  
išeitos medžiagos ir 
patikrinimas mokinių 
žinių ir gebėjimų 
(skiriama 1 pamoka). 

Testų sąsiuvinyje  ir  
klase.eduka.lt  
platformoje atliktų 
užduočių  analizė ir 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  



Matematikos mokymo planas 3 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Veiksmai su 
matavimo 
vienetais 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 3 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Dešimtainių 
trupmenų 
sudėtis ir 
atimtis. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Skaičių 
apvalinimas. 
 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Pritaikome 
žinias. 
 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 3 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Testas. Užduotys klase.eduka. 
lt platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Testų, atliktų klase. 
eduka.lt  platformoje, 
rezultatų aptarimas ir 
analizė. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Apvalių dešimčių ir 
šimtų dauginimas. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Sumos ir skirtumo 
dauginimas iš 
skaičiaus. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 



medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Sumos ir skirtumo 
dalijimas iš skaičiaus. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Dviženklio 
skaičiaus 
dauginimas iš 
vienaženklio. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 3 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Pritaikome 
žinias. Plotas. 
Tyrimai. 
 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



aptarimas(skiriama 2 
pamokos). 

Triženklio 
skaičiaus 
dauginimas iš 
vienaženklio. 
 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Pritaikome 
žinias. 
 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Dešimtainių 
trupmenų dauginimas 
iš vienaženklio 
skaičiaus. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 
 
 



Matematikos mokymo planas 4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Geometriniai kūnai, 
kampai, simetrija. 

Zoom platforma, 
savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriama 4 
pamokos). 

Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Plotas ir perimetras 
 
 
 
 
 
 
 

 Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose, Zoom 
platforma ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 5 pamokos). 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Testas ( tema- plotas, 
perimetras) 

Užduotys klase.eduka. 
lt platformoje. 

Testo užduočių 
atlikimas 
klase.eduka.lt 
(skiriama 1 pamoka). 

Testų, atliktų klase. 
eduka.lt  platformoje, 
rezultatų aptarimas ir 
analizė. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Skaičiaus dalies 
radimas. 

 Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose arba su 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 



 
 
 
 
 
 

vadovėlio medžiaga, 
Zoom platforma ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 6 pamokos) 

platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Testas. Devynis 
kartus pamatuok, 
dešimtą kirpk. 
 
 
 
 

Užduotys klase.eduka. 
lt platformoje. 

Testo užduočių 
atlikimas 
klase.eduka.lt  
(skiriama 1 pamoka) 

Testų, atliktų klase. 
eduka.lt  platformoje, 
rezultatų aptarimas ir 
analizė. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Dešimtainės 
trupmenos 

 Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose arba su 
vadovėlio medžiaga, 
Zoom platforma ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, 
aptarimas(skiriama 3 
pamokos) 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Diagramos, grafikai  Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose arba su 
vadovėlio medžiaga, 
Zoom platforma ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, 
aptarimas(skiriama 3 
pamokos) 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 
 



Pasaulio pažinimo mokymo planas 1 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Kaip juda daiktai? Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt, 
aptarimas  
(skiriama 1 pamoka). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Elektra - pagalbininkė Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt, 
aptarimas 
(skiriamos 3 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Medžiagos ir jų 
savybės 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt, 
aptarimas  
(skiriamos 3 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



Kas teršia aplinką? Zoom, klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt 
platforma. 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt, 
aptarimas 
(skiriama 1 pamoka). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 
Pasaulio pažinimo mokymo planas 2 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Kodėl svarbu 
tinkamai maitintis? 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, video 
pamoka  zoom 
platformoje, diskusija  

Diskusija  video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriamos 2 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Mitybos grandinė Zoom, klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje ir pratybų 
sąsiuviniuose. 
Užduočių aptarimas, 
analizė video 
pamokos metu.  

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



(skiriamos 2 
pamokos) 

Skyriaus “Mūsų 
sveikata ir saugumas” 
apibendrinimas. 
Testas. 

klase.eduka.lt 
platforma 

Savarankiškas darbas 
klase.eduka.lt 
platformoje. Testo 
užduočių atlikimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Testo rezultatų 
analizė. Mokiniai 
vertinimą matys 
platformoje, kurioje 
atliko užduotį.  
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Mūsų aplinkos daiktai Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt,  
klase.eduka.lt 
platformos,  video 
pamokos  zoom 
platformoje 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt 
platformose, pratybų 
sąsiuviniuose. 
(Skiriamos 4 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 

 
Pasaulio pažinimo mokymo planas 3 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Atradimai, išradimai. 
kūryba. 

Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 

Savarankiškas 
projekto “ Išradimas” 
pasirinkimas ir 

Užduoties atlikimas ir 
pristatymas siunčiant 
per Tamo. Įvertinta 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 



platformoje. Užduotys 
pratybų sąsiuvinyje.  

atlikimas.(skiriama 1 
pamoka) 
 

Ema pratybų 
užduotis. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Daugiau šviesos. 
Elektros grandinė. 
Elektros džiaugsmai. 
Energija - kas tai? 

Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. Užduotys 
pratybų sąsiuvinyje. 
https://www.youtube.
com/watch?v=hT1Ly
MbvF88 
https://www.youtube.
com/watch?v=AU1Lg
JYKc6A filmukų 
peržiūra.  

Elektros grandinės 
kūrimas piešimo lape 
ir aptarimas. Filmukų 
aptarimas, atsakant 
raštu į klausimus. 
Vėjo malūnėlio 
gaminimas.(skiriamos 
3 pamokos) 

Atliktų užduočių 
vertinimas. Atsiųstos 
fotonuotraukos. 
(Kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Šiluma mūsų 
namuose. Šilumą 
taupai - taupai 
energiją. Kas padeda 
išsaugoti šilumą. 
Atsargiai, karšta! 

Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. Pratybų 
sąsiuvinio užduotys. 
Ema pratybos. 
 

Šilumos taupymo 
atmintinės 
sudarymas. 
Savarankiškas 
užduočių atlikimas. ( 
skiriamos 3 pamokos) 

Atliktų užduočių 
vertinimas. 
(Formuojamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Medžiagų kitimai. 
Vandens būsenos. 

Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. Pratybų 
sąsiuvinio užduotys.  
https://www.youtube.
com/watch?v=2tN0P

Savarankiškas 
užduočių atlikimas. 
(skiriama 1 pamoka)  

Užduoties Ema 
pratybose vertinimas. 
(Formuojamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 

https://www.youtube.com/watch?v=hT1LyMbvF88
https://www.youtube.com/watch?v=hT1LyMbvF88
https://www.youtube.com/watch?v=hT1LyMbvF88
https://www.youtube.com/watch?v=AU1LgJYKc6A
https://www.youtube.com/watch?v=AU1LgJYKc6A
https://www.youtube.com/watch?v=AU1LgJYKc6A
https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc
https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc


xvH7dc filmuko 
peržiūra. 

užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

 
Pasaulio pažinimo mokymo planas 4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Vaikai turi teisę. Vadovėlis, meninis 
mokomasis filmas 
nepatogauskinoklase.l
t, refleksija, 
savarankiškas darbas, 
atsiskaitymas. 

Filmo refleksija, 
klausimų, pagal 
kuriuos bus rašomas 
rašinys pateikimas ir 
aptarimas.  
Rašinio rašymas.  
Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
(Skiriamos dvi 
pamokos) 

Rašinio atsiskaitymas. 
Geriausiai parašytų 
rašinių pristatymas, 
įsivertinimas. 
Viena savaitė. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. . 

Visi skirtingi. Visi 
lygūs. 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 
sąsiuvinyje. 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuviniuose. 
(Skiriama 1 pamoka) 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 
Įsivertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Papročiai ir tradicijos: 
būstai. 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 

https://www.youtube.com/watch?v=2tN0PxvH7dc


sąsiuvinyje, piešimo 
sąsiuvinyje. 
Video pamoka ZOOM 
platformoje. 

užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuvinyje. 
(Skiriamos dvi 
pamokos) 

Įsivertinimas video 
pamokoje, ZOOM 
platformoje. 

dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Papročiai ir tradicijos: 
maistas. 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 
sąsiuvinyje, piešimo 
sąsiuvinyje. 
Video pamoka ZOOM 
platformoje. 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuvinyje. 
(Skiriama viena 
pamoka) 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 
Įsivertinimas video 
pamokoje, ZOOM 
platformoje. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Papročiai ir tradicijos: 
amatai. 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 
sąsiuvinyje, piešimo 
sąsiuvinyje. 
Video pamoka ZOOM 
platformoje. 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuvinyje. 
(Skiriama viena 
pamoka) 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 
Įsivertinimas video 
pamokoje, ZOOM 
platformoje. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Papročiai ir tradicijos: 
amatai. 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 
sąsiuvinyje, piešimo 
sąsiuvinyje. 
Video pamoka ZOOM 
platformoje. 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuvinyje. 
(Skiriama viena 
pamoka) 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 
Įsivertinimas video 
pamokoje, ZOOM 
platformoje. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  



 
Etikos mokymo planas 1 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Sušildytas pyktis Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne 

Filmuko peržiūra Zoom platformoje 
diskusija. 
Kaupiamasis 
įvertinimas 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje. 

Gyvybės kaina Savarankiška užduotis 
Eduka pratybose 

Klausimų 
atsakinėjimas 

Kaupiamasis 
įvertinimas 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje. 

Pasaka ar tikrovė Zoom platformoje Diskusija Kaupiamasis 
įvertinimas 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje. 



Velykos - Kristaus 
prisikėlimo šventė 

Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne. 

Kūrybinė užduotis. 
Piešinys 

Siunčiami mokinių 
darbai per Tamo 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje. 

 
Etikos mokymo planas 2 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Esame išradingi. 
Mano laisvalaikis 

Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne 

Atsakymai į pateiktus 
klausimus (skiriama 1 
pamoka) 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas, siunčiant 
per Tamo dienyną 
( kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Jei būčiau 
burtininkas... 

Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne 

Kūrybinė užduotis. 
Piešinys.  
(skiriama 1 pamoka) 
 

Piešinių pristatymas 
ir aptarimas video 
pamokoje per Zoom  
(formuojamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



Velykos - Kristaus 
prisikėlimo šventė 

Tekstas skaitymui ir 
iliustracijos 
siunčiamos per Tamo 

Kūrybinė užduotis. 
Velykinių simbolių 
piešimas. 
(skiriama 1 pamoka) 
 

Piešinių pristatymas 
ir aptarimas video 
pamokoje per Zoom  
( formuojamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Mano gimtinė po 10 
metų 

Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne 

Atsakymai į pateiktus 
klausimus (skiriamos 
2 pamokos) 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas, siunčiant 
per Tamo dienyną 
 ( kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 

 
Etikos mokymo planas 3 klasei  

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Vaikų teisės Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. 

Savarankiška užduotis 
pratybose. 
Žinomų vaikų teisių 
pasirinkta 
iliustracija.(Skiriamos 
2 pamokos) 
 

Užduotis 
atsiskaitymui 
edukaKLASĖ 
platformoje.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  



Tave saugantys 
žmonės 

Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. 

Piešinys tema “ Mano 
teises ginantys 
žmonės” pratybų 
sąsiuvinyje.(Skiriama 
1 pamoka) 
 

Virtuali paroda, 
darbai pateikiami  per 
Tamo. (Kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Gudručio apskritas 
stalas 

Skyriaus 
apibendrinimas. 
Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. 

Savarankiška užduotis 
pratybų sąsiuvinyje “ 
Ko išmokau”. 
(Skiriama 1 pamoka) 
 

Atliktų užduočių 
vertinimas, 
atsiunčiant per Tamo. 
(Formuojamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Gimtieji namai Savarankiškas 
skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. 
Savarankiška užduotis 
siunčiama per Tamo.  

Užduoties atlikimas 
pratybų sąsiuvinyje. 
Piešinys “ Mano 
tėvynė”. (Skiriama 1 
pamoka) 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas. Piešinio 
atsiskaitymas. 
Siunčiama per Tamo 
dienyną. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Etikos mokymo planas 4 klasei  

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Padėti vienas kitam. Tekstai skaitymui ir 
savarankiško darbo 
užduotys 
atsiunčiamos  per 
Tamo. 

Atsakys į pateiktus 
klausimus (skiriama 2 
valandos). 

Klausimų atsakymai 
pristatomi atsiunčiant 
per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Švęsti šventes. Tekstas skaitymui  
arba nuotraukos, 
paveiksliukai 
atsiunčiami  per 
Tamo. 

Aprašys šv.Velykų 
šventę (skiriama 1 
valanda) 

Šventės aprašymą 
atsiųs per Tamo. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Naudotis aplinka - 
saugoti gamtą. 

Tekstai skaitymui ir 
savarankiško darbo 
užduotys 
atsiunčiamos  per 
Tamo. 

Atsakys į pateiktus 
klausimus (skiriama 2 
valandos). 

Klausimų atsakymai 
pristatomi atsiunčiant 
per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 

 
 



Fizinio ugdymo mokymo planas 1-4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Sveika gyvensena. 
Fizinio aktyvumo 
svarba sveikatai. 
Sveikų maisto 
produktų 
pasirinkimas 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Vaizdo įrašai per 
youtube. Atsakymai į 
pateiktus klausimus. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka ir 
išmanieji robotai 
platformose 
(skiriamos 2 
pamokos). 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas per Tamo 
dienyną (kaupiamasis 
vertinimas). 
Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas per Eduka 
ir Zoom platformas 
(formuojamasis 
vertinimas). 

 Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Judėjimo įgūdžiai. 
Laikysenos ir 
taisyklingo kvėpavimo 
kontroliavimas 
atliekant judesius. 
Koordinuoti judesiai 
atliekant mankštą 
vietoje ir judant. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Vaizdo įrašai per 
youtube. Dozavimas 
pagal pasirinkimą,  
atliekant pratimus 
išmanieji robotai 
platformoje. 
Stengtis lavinti 
judėjimo įgūdžius, 
pasitelkiant namų 
apyvokos daiktus. 
(skiriamos 5 
pamokos). 
 

Atliktų užduočių 
pateikimas per Tamo 
dienyną(kaupiamasis 
vertinimas). 
Savikontrolė išmanieji 
robotai ir Zoom 
platformose. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 
 

Sporto šakos. 
Saugaus elgesio 
taisyklės. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys, instrukcijos 

Susipažins su saugaus 
elgesio taisyklėmis 
sportuojant. 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas per Tamo 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 



Judrieji žaidimai. 
Gimnastika. 
Pusiausvyros 
pratimai. 
Šokinėjimas per 
šokdynę. 
 

pateikiamos Tamo 
dienyne. 

Savarankiškas 
užduočių atlikimas 
žiūrint video arba 
skaitant instrukcijas. 
Dozavimas, pagal 
pasirinkimą 
(skiriamos 4 
pamokos) 

dienyną (kaupiamasis 
vertinimas). 
Atliktų užduočių 
pateikimas per  Tamo 
dienyną  ir Zoom 
platformą. 
Komentarai, 
pagyrimai. 
 
 
 

pamoką Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 
 

Netradicinis fizinis 
aktyvumas. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Stebėti vaizdinę 
medžiagą. Pagal savo 
gebėjimus išbandyti  
netradicinę fizinio 
aktyvumo formą 
(skiriama 1 pamoka). 

Atliktų užduočių 
pateikimas per  Tamo 
dienyną ir Zoom 
platformą. 
Komentarai, 
pagyrimai. 
 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 
 

 
Dailės ir technologijų ugdymo mokymo planas 1-4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1 klasė 
(Temai skiriama po 
dvi pamokas) 
1) Paukščiai 
sugrįžta. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys naudojant 
įvairias, mokytojo 
nurodytas, dailės ir 

Atliktos užduotys 
siunčiamos ar 
rodomos gyvai ZOOM 
platformoje. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 



2) Ritmas 
gamtoje. 
3) Pavasario 
garsai popieriaus 
lape. 
4) Pavasario gėlė. 

technologijų raiškos 
priemones. 

Formuojamasis 
vertinimas. 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

2 klasė 
(Temai skiriama po 
dvi pamokas) 
1) Vanduo – tai 
gyvybė. 
2) Upė. 
3) Tekanti 
muzika. 
4) Žuvytės 
spalvingumas. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys naudojant 
įvairias, mokytojo 
nurodytas, dailės ir 
technologijų raiškos 
priemones. 

Atliktos užduotys 
siunčiamos ar 
rodomos gyvai ZOOM 
platformoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

3 klasė 
(Temai skiriama po 
dvi pamokas) 
1)Mano raidžių raštas 
(inicialai). 
2) Ženklo kūrimas. 
3) Aklasis piešimas. 
4) Nuotaikos 
piešimas. 
 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys naudojant 
įvairias, mokytojo 
nurodytas, dailės ir 
technologijų raiškos 
priemones. 

Atliktos užduotys 
siunčiamos ar 
rodomos gyvai ZOOM 
platformoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

4 klasė 
(Temai skiriama po 
dvi pamokas) 
1) Dinozaurai. 
2) Popieriaus 
plastika. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys naudojant 
įvairias, mokytojo 
nurodytas, dailės ir 
technologijų raiškos 
priemones. 

Atliktos užduotys 
siunčiamos ar 
rodomos gyvai ZOOM 
platformoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 



3) Vabzdžių 
pasaulis. 
4) Makrofotografi
ja. 

užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 
Muzikos ugdymo mokymo planas 1-4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Ritmika ir ritmavimas Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys pratybų 
sąsiuviniuose 
(skiriamos 2 
pamokos) 

Atliktos užduotys 
siunčiamos per Tamo 
dienyną. 
Formuojamasis 
vertinimas 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

Natų skaitymas, 
grojimas 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Video - audio įrašas 
(skiriamos 3 
pamokos) 

Įrašai siunčiami į el. 
paštą. Formuojamasis 
vertinimas 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Muzikos klausymas, 
muzikinės kultūros 
pažinimas 

Medžiaga pateikiama 
Tamo dienyne, 
klase.eduka.lt 
platformoje 

Muzikos klausymas, 
atsakymai į pateiktus 
klausimus. Kūrybinė 
užduotis: piešinys. 
(Skiriamos 3 
pamokos) 

Atliktos užduotys 
siunčiamos per Tamo 
dienyną. 
Formuojamasis 
vertinimas 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

 


