
Socialinių mokslų nuotolinio mokymo(si) planai 

 

    Istorijos nuotolinio mokymo planas 5 kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Apibendrinamojo 

kartojimo pamoka: 

Tolimas didelės valstybės 

užkampis 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu Kelias II dalis 

Klausimynas užduočių lape Vaizdo pamokoje, 

Kaupiamasis vertinimas 

https://zoom.us 

 

Testas Tolimas didelės 

valstybės užkampis 

Tamo dienynas Užduotys pateiktos Word 

dokumente 

Nurodytu laiku atlikti 

Word formatu atsiųsti į 

Tamo, vertinimas –

pažymiu. 

https://dienynas.tamo.lt/ 

Nepriklausoma Lietuva-

pasaulio žemėlapyje 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Kelias II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Savarankiškas darbas 

užduočių lape.  

Testas iš 

https://klase.eduka.lt/ 

Pratybos  

Atsakymų aptarimas 

Zoom.us vaizdo 

pamokoje, iki kitos 

pamokos, kaupiamasis 

https://www.youtube.com/

watch?v =EiL8LEL-DOA  

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/20560223?

pageFlip=93 

https://zoom.us 

 

Kovose apginta Laisvė Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, 

https://klase.eduka.lt/ 

Savarankiškas darbas 

užduočių lape, 

 Testas iš 

https://klase.eduka.lt/, 

Pratybos,   

Užduočių lapo atsakymus 

pateikti per Tamo iki 

kitos pamokos, aptarimas 

Zoom.us vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/15769027?

pageFlip=95 

https://zoom.us 

 

Lietuvos valstybingumo 

įtvirtinimas 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Kelias II dalis, 

Savarankiškas darbas 

užduočių lape, 

 Testas iš 

https://klase.eduka.lt  

Užduočių lapą Word 

formatu siųsti į Tamo 

nurodytu laiku, atsakymų 

aptarimas Zoom.us 

 

https://www.lrt.lt/mediate

ka/irasas/   

10413/lietuvos-
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https://klase.eduka.lt/ Pratybose.  vaizdo pamokoje, 

vertinimas- kaupiamasis 

steigiamasis-seimas    

  

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/15769027?

pageFlip=97     

  https://zoom.us 

                                                    

Atgimstanti valstybė Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu Kelias II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Savarankiškas darbas 

užduočių lape,  

Testas iš 

https://klase.eduka.lt  

Pratybose. 

Užduočių lapo atsakymų 

pateikimas Tamo iki kitos 

pamokos, aptarimas 

Zoom.us vaizdo 

pamokoje, vertinimas 

kaupiamasis. 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/15769027?

pageFlip=99 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/15769027?

pageFlip=103 

https://zoom.us 

 

Skrydis per Atlantą. 

Lietuvos sportas 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Kelias II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Sukurti koliažą St. Dariaus 

ir St. Girėno skrydžio 

įmažinimo vietos Kaune-

Lietuvoje-Užsienyje. 

Testas iš 

https://klase.eduka.lt/ 

Pratybos  

Iki kitos pamokos: 

koliažą nufotografuoti ir 

atsiųsti į Tamo, testas- 

Edukos platformoje, 

Darbų vertinimas- 

kaupiamasis 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/15769027?

pageFlip=103              

https://www.youtube.com/

watch?v=eLk8YK1nahA 

https://www.youtube.com/

watch?v=SupU6GHR3_A 

https://www.youtube.com/

watch?v=SZlLi74Xf60 

https://zoom.us 

 

Apibendrinamojo 

kartojimo pamoka 

Darbas su vadovėliu, 

vadovėlis Kelias II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Savarankiškas darbas 

vadovėlis Laikas II d. 

psl.132-133  

Pamokos pabaigoje 

užrašytus atsakymus 

Word atsiųsti į Tamo. 

Vertinimas -pažymiu. 

https://zoom.us 
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  Istorijos nuotolinio mokymo planas 6 kl. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Europiečiai užkariauja 

pasaulį 

Zoom.us vaizdo 

pamoka, PowerPoint, 

eduka.com, vadovėlis  

Savarankiškas darbas pagal 

klausimyną. 

Testas iš https://klase.eduka.lt 

Atsakymų aptarimas, 

kaupiamasis vertinimas 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/34761993?

pageFlip=85 

https://zoom.us 

 

Atradimai, pakeitę 

žmonių gyvenimą 

Zoom.us, eduka.com 

Vadovėlis Žingsniai II 

dalis psl.122-123 

Sukurti PowerPoint pristatymą 

„Trys atradimai, pakeitę 

visuomenę“ 

Pristatymas Zoom.us, 

atsiųsti Tamo, 

Kaupiamasis vertinimas 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/34761993?

pageFlip=89 

https://zoom.us 

 

Apibendrinamojo 

kartojimo pamoka Ar 

išmokai 

Zoom.us 

Vadovėlis Žingsniai II 

dalis, psl.128-129 

Savarankiškas darbas Aptarimas Zoom.us, 

Kaupiamasis vertinimas 

https://zoom.us 

 

Revoliucijų ir technikos 

pažangos laikotarpis 

http://www.etest.lt/ 

Socrative:home   

Kontrolinis darbas Vertinimas pažymiu http://www.etest.lt/ 

Pirmasis pasaulinis karas Zoom.us,  PowerPoint, 

Eduka, vadovėlis 

Užduočių ir klausimų, pateiktų 

klase.eduka.lt   platformoje, 

aptarimas ir paaiškinimas 

Kaupiamasis vertinimas https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/34761989?

pageFlip=97 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/34762001 

https://zoom.us 

Pokyčiai kasdieniame 

gyvenime 

Zoom.us, Vadovėlis 

Žingsniai II dalis, 

psl.134-135 

Sukurti PowerPoint „Kasdienis 

žmonių gyvenimas tarpukariu 

ir šiandien“ ar „Naujovės ir jų 

Pristatymas Zoom.us –

vertinimas pažymiu, 

atsiuntimas į Tamo- 

https://zoom.us 

https://www.tamo.lt/ 
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įtaka kasdieniam žmonių 

gyvenimui“ 

Kaupiamasis vertinimas 

Bolševikų perversmas 

Rusijoje 

Zoom.us vaizdo 

pamoka, PowerPoint , 

Eduka, vadovėlis 

Užduotys iš vadovėlio, 

Testas iš https://klase.eduka.lt   

Eduka platformoje iki 

kitos pamokos, 

kaupiamasis vertinimas 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/34761979?

pageFlip=103 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/34762000 

https://zoom.us 

 

Sovietų Sąjungos 

diktatorius 

Zoom.us vaizdo 

pamoka, PowerPoint , 

Eduka, vadovėlis 

Užduotys iš vadovėlio, 

Testas iš https://klase.eduka.lt 

 

Eduka platformoje iki 

kitos pamokos, 

kaupiamasis vertinimas 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/34761979?

pageFlip=103 

https://klase.eduka.lt/teach

er/lesson-

material/show/34762000 

 

Istorijos nuotolinio mokymo planas 7 kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Apibendrinamojo 

kartojimo pamoka Ar 

Išmokai 

Vadovėlis laikas II dalis, 

Zoom.us 

Savarankiškas darbas Atsakymų aptarimas 

Kaupiamasis 

vertinimas 

https://zoom.us 

 

Graikų pasaulis Etest.lt Kontrolinis darbas Vertinimas pažymiu http://www.etest.lt/ 

Graikija –demokratijos 

gimtinė 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Klausimai. 

Šaltinių nagrinėjimas 

Testas iš 

https://klase.eduka.lt 

Aptarimas Zomm.us 

Kaupiamasis 

vertinimas 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762528?pageFlip=61 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762528?pageFlip=63 
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material/show/34762566 

https://zoom.us 

 

Graikų šeima ir buitis Zoom.us platformoje 

darbas su vadovėliu, 

vadovėlis Laikas II 

dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Sukurti pasirinkta tema 

5 -7 sakinių esė: 

„Graikų šeima“, 

„Moteris graikų 

pasaulyje“, „Šeimos 

tradicijos ir papročiai“ 

Siųsti nufotografuotus 

darbus į Tamo. 

Vertinimas- 

kaupiamasis 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762528?pageFlip=63 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762567 

https://zoom.us 

 

Graikų teatras ir menas Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Parengti pristatymą 

PowerPoint „Senovės 

graikų teatras“ ar  

„Senovės graikų menas“ 

Pristatymas Zoom.us 

platformoje 

vertinamas pažymiu, 

atsiųstas į Tamo-

kaupiamuoju 

vertinimu. 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762528?pageFlip=87 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762528?pageFlip=89 

https://zoom.us 

https://www.tamo.lt/ 

Mokslas senovės 

Graikijoje 

Zoom.us  PowerPoint, 

darbas su vadovėliu, 

vadovėlis Laikas II 

dalis, 

Parengti pristatymą 

PowerPoint „Senovės 

graikų mokslininkai ir 

jų darbai“ ar  

„Senovės graikų 

filosofai ir jų 

sentencijos“ 

Pristatymas Zoom.us 

platformoje 

vertinamas pažymiu, 

atsiųstas į Tamo-

kaupiamuoju 

vertinimu. 

https://zoom.us 

https://www.tamo.lt/ 

Aleksandras 

Makedonietis 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Užduočių lapas, 

Testas iš 

https://klase.eduka.lt 

 

Iki kitos pamokos, 

vertinimas -

kaupiamasis 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762528?pageFlip=91 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762528?pageFlip=93 

Helenistinis pasaulis Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Sukurti PowerPoint 

pristatymą „Septyni 

pasaulio stebuklai 

helenistiniam 

pasaulyje“. Testas iš 

https://klase.eduka.lt  

Pristatymas Zoom.us 

platformoje 

vertinamas pažymiu. 

Testas –kaupiamuoju 

vertinimu. 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762528?pageFlip=95 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34762528?pageFlip=97 
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Istorijos nuotolinio mokymo planas 8 kl. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Jogaila-Lietuvos ir 

Lenkijos valdovas 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Užduočių lapas, 

darbas su šaltiniais 

Iki kitos pamokos, 

aptarimas Zoom.us, 

Kaupiamasis vertinimas 

https://zoom.us 

 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34763318?pageFlip=

113 

 

Viduramžių ruduo (3-

7 temos) 

etest.lt Kontrolinis darbas Pamokos laikas, 

Vertinimas-pažymiu 

http://www.etest.lt/ 

Vytautas-LDK 

valdovas 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Darbas su klausimynu 

ir šaltiniais 

Iki kitos pamokos atsiųsti į 

Tamo,                                         

vertinimas-pažymiu 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/                                                

show/34763318?pageFlip=117 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/                                                    

show/34763318?pageFlip=119 

Žalgirio mūšis Zoom.us platformoje 

darbas su vadovėliu, 

vadovėlis Laikas II 

dalis 

Vaizdo įrašo peržiūra 

ir aptarimas, pagal 

pateiktą klausimyną. 

Užduočių lapas 

Kaupiamasis vertinimas https://zoom.us 

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

klfnIoc0Kmo        

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

r3HkeWD7ME 

 

LDK didikų valdžioje Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Užduočių lapas. 

Testas iš 

https://klase.eduka.lt 

 

Savikontrolė pagal 

pateiktus atsakymus. 

Eduka platformoje- 

kaupiamasis vertinimas 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34763318?pageFlip=

121 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34763318?pageFlip=

123 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34763318?pageFlip=
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LDK visuomenės ir 

kultūros permainos po 

krikšto 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Parengti pristatymus 

„LDK visuomenė po 

krikšto“, „LDK 

kultūros raida po 

krikšto“ 

Parengti pristatymai 

(Zoom.us- vertinami 

pažymiu, Tamo- 

kaupiamuoju vertinimu) 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-

material/show/34763318?pageFlip=

115 

Valstiečiai tampa 

baudžiauninkais 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis 

Parengti pristatymus: 

„Baudžiavos 

įsigalėjimo etapai 

LDK“ arba „Kaimo 

kaita po Valakų 

reformos“, „Valstiečių 

buitis“ 

Pristatymas Zoom.us 

platformoje vertinamas 

pažymiu, atsiųstas į Tamo 

–kaupiamuoju balu. 

 

https://zoom.us 

 

 

Tolerancijos dvasia: 

nekrikščionys LDK 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Laikas II dalis  

Užduočių lapas Atsiųsti į Tamo, 

vertinamas –kaupiamasis. 

https://zoom.us 

 

 

Istorijos nuotolinio mokymo  planas 10 kl.  

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipai Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Rezistencija ir trėmimai Power point pateiktys 

zoom.ups platformoje 

skaidrės Kaupiamieji taškai  

Šaltojo karo laikotarpis Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

skaidrės Eduka.klasė užduotys, 

tema viena žemė du 

pasauliai, pažymiu. 

https://eduka.klasė/ klasės 

kodasWFSTPY 

Super valstybių 

varžytuvės 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje) 

Iliustracijos, 

žemėlapis 

Kaupiamieji taškai  

Totalitarinis SSRS 

režimas 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

 Kaupiamieji taškai  

Lietuva už geležinės 

uždangos 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

testas Eduka.klasė. užduotys. , 

pažymiu 

 

https://klase.eduka.lt/teacher/lesson-material/show/34763318?pageFlip=144
https://klase.eduka.lt/
https://zoom.us/
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Disidentinis judėjimas 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

testas Eduka.klasė, užduotys 

tema; „Laikas revoliucijai. 

pažymiu 

 

Lietuva – 

nepriklausoma Europos 

ir pasaulio valstybė 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje  

testas Eduka.klasė pažymiu  

Kontrolinis darbas testas Atsakymai į 

klausimus 

Word variantas per 

offie365 sistema. pažymiu 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

Virginija mikutaviciute office365 

urbsiopagrindinėmokykla.lt 

 

Geografijos mokymo planas 6 kl. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kalnų įvairovė Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško 

darbo užduotys 

pratybų 

sąsiuviniuose. 

Užduočių 

aptarimas, analizė 

video pamokos 

metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO.  



Žemės viršukalnių link Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

 

Savarankiško 

darbo užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir 

pratybų 

sąsiuviniuose. 

Užduočių 

aptarimas, analizė 

video pamokos 

metu 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

Lygumų įvairovė Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško 

darbo užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir 

pratybų 

sąsiuviniuose. 

Užduočių 

aptarimas, analizė 

video pamokos 

metu 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO 

Lietuva - lygumų 

kraštas 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO 



Žemės paviršius nuolat 

kinta 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško 

darbo užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir 

pratybų 

sąsiuviniuose. 

Užduočių 

aptarimas, analizė 

video pamokos 

metu 

Skaitytų tekstų aptarimas. 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO 

Žemė - melsvoji 

vandens planeta 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO 

Hidrosfera Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiškas 

tekstų skaitymas, 

analizė, 

atsižvelgiant į 

tekstų klausimus 

 

Skaitytų tekstų aptarimas. 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO 

Pasaulio vandenynas. 

Jūros ir įlankos. Jūrų 

įvairovė 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Užduotys pratybų 

sąsiuvinyje, 

lentelių pildymas. 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO 

 

 

 



Geografijos mokymo planas 7 kl. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Afrikos gamtinė 

geografija: pamiršius ir 

gelmės (2 pamokos) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO.  

Afrika: tropiniai miškai, 

džiunglės ir savanos (1 

pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

Saharos dykumos: 

gamta ir žmonių 

prisitaikymas (1 

pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

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 užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

Afrikos gyventojai ir 

ūkis (1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 



pamokos metu.  

Besivystančių valstybių 

Afrikoje genimo lygis ir 

ekonomika (1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO.  

Sahelio sritis Afrikoje 

(1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

Afrikos tautos ir 

religijos (1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

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 užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

Šiaurės Afrikos 

valstybių ypatumai (1 

pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 



 

 

 

Geografijos mokymo planas 8 kl. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Šiaurės Europa Zoom.us, nuorodos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO.  

Šiaurės šalių gyventojai Zoom.us, nuorodos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

Šiaurės Europa - ledyno 

kūrinys 

Zoom.us, nuorodos 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 užduotys pateikiamos per 

TAMO. 



Ledo ir ugnies sala Zoom.us, nuorodos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

Šiaurės šalių gamtos 

turtai 

Zoom.us, nuorodos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO.  

Norvegijos ūkis. Naftos 

gavyba Šiaurės jūroje 

Zoom.us, nuorodos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

Vakarų Europa. Britų 

salų gamta 

Zoom.us, nuorodos užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO 



Britų salų gyventojai ir 

ūkis 

Zoom.us, nuorodos. 

 

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 užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

 

Geografijos mokymo planas 10 kl. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Žemės ūkio šakos Zoom.us, nuorodos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys  pratybų 

sąsiuviniuose.  

 

Lentelių tikrinimas 

video pamokoje 

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO.  

Ūkių įvairovė pasaulyje Zoom.us, nuorodos. 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

Lietuvos žemės ūkis Zoom.us, nuorodos Teksto analizė, nuorodų 

peržiūra 

 

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 



Žemės ūkis ir aplinka Zoom.us, nuorodos Savarankiško darbo 

užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

analizė video pamokos 

metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per 

TAMO dienyną. Savarankiško 

darbo užduotys pateikiamos per 

TAMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


