
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 1 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Ką švenčiame per 

Šeštines? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 1 kl. 

pratybose „Būti su 

Dievu“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne.  

Testas geužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti; pateikiama youtube 

nuoroda, kurią atsidarę turi pažiūrėti 

video medžiagą ir atsakyti į klausimus.  

Ką švenčiame per 

Sekmines? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 1 kl. 

pratybose „Būti su 

Dievu“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti; pateikiama youtube 

nuoroda, kurią atsidarę turi pažiūrėti 

video medžiagą ir atsakyti į klausimus. 

Bažnyčia – maldos 

namai. 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 1 kl. 

pratybose „Būti su 

Dievu“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti; pateikiama youtube 

nuoroda, kurią atsidarę turi pažiūrėti 

video medžiagą ir atsakyti į klausimus. 

Bažnyčia – gyva 

bendruomenė. 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 1 kl. 

pratybose „Būti su 

Dievu“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

Iki 05. 28 d. 10 val. 

atsiunčia atsakymus i e. 

Tamo dienyno paštą.  

Pratybose atliktos 

užduotys bus tikrinamos 

surinkus pratybų 

sasiuvinius (po 

karantino).   

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir atsakyti į 

klausimus. 

P.S. Iškilus klausimams, mokytoja teiks konsultacijas zoom platformoje.  

 



Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas  2 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Ko moko 

palyginimas apie 

Gerąjį Ganytoją? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 2 kl. 

pratybose „Augti su 

Jėzumi“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis.  

Ko moko istorija 

apie Gerąjį 

Samarietį? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 2 kl. 

pratybose „Augti su 

Jėzumi“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne.  

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis.  

Tekstas imamas iš 2 kl. vadovėlio „Augti 

su Dievu“, Youcat vaikams.  

Ko moko istorija 

apie Zachiejų? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 2 kl. 

pratybose „Augti su 

Jėzumi“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

Pateikiama youtube nuoroda, kurią 

atsidarę turi pažiūrėti video medžiagą ir 

atsakyti į pateiktus klausimus. 

Ką švenčiame per 

Šeštines ir 

Sekmines? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 2 kl. 

pratybose „Augti su 

Jėzumi“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

  

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis.  

Tekstas imamas iš 2 kl. vadovėlio „Augti 

su Dievu“, Youcat vaikams. 

Kuo skiriasi 

Bažnyčia ir 

bažnyčia? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 2 kl. 

pratybose „Augti su 

Jėzumi“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

Iki 05. 28 d. 11 val. 

atsiunčia atsakymus i e. 

Tamo dienyno paštą. 

Pratybose atliktos 

užduotys bus tikrinamos 

surinkus pratybų 

sasiuvinius (po 

karantino).   

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. Internetinis puslapis 

www.katalikai.lt 

 

http://www.katalikai.lt/


P.S. Iškilus klausimams, mokytoja teiks konsultacijas zoom platformoje.  

 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 3 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Gailestingumo darbai 

sielai ir kūnui. 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 3 kl. 

pratybose „Gyventi 

meilėje“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 

 

Kokias šventes 

švenčiame šeimoje, 

valstybėje ir 

Bažnyčioje? (2 

pamokos) 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 3 kl. 

pratybose „Gyventi 

meilėje“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 

Kokia Šv. Mišių 

liturgijos reikšmė? (2 

pamokos) 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 3 kl. 

pratybose „Gyventi 

meilėje“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

Iki 05. 28 d. 11 val. 

atsiunčia atsakymus i e. 

Tamo dienyno paštą. 

Pratybose atliktos 

užduotys bus tikrinamos 

surinkus pratybų 

sasiuvinius (po 

karantino).   

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 

Internetinis puslapis: 
http://www.bpmuziejus.lt/ 

P.S. Iškilus klausimams, mokytoja teiks konsultacijas zoom platformoje.  

 

 

 

http://www.bpmuziejus.lt/


Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas  4 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Krikščioniškos 

vertybės ir dorybės.  

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis.  

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamos skaidrės, 

pagal kurias turi atlikti pateiktą užduotį. 

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

VyeFU 

Kas yra bedruomenė 

ir kodėl mums jos 

reikia? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 

Nuoroda youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1

LBOY 

Kokios yra 

Šventosios Dvasios 

dovanos? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 

Kas yra litanija ir 

kaip ją melstis? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Testas gegužės mėn. 

paskutinę savaitę.  

Iki 05. 28 d. 11 val. 

atsiunčia atsakymus i e. 

Tamo dienyno paštą. 

Pratybose atliktos 

užduotys bus tikrinamos 

surinkus pratybų 

sasiuvinius (po 

karantino).   

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 

P.S. Iškilus klausimams, mokytoja teiks konsultacijas zoom platformoje. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY
https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY


Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas  5 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kas yra psalmės ir 

kaip jomis melstis? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val.  

E. Tamo dienyne pateikiama Šv. Rašto 

nuoroda, kuria naudodamiesi turi atlikti 

pateiktas užduotis.  

Kuo ypatinga 

parapija, kuriai aš 

priklausau? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val.  

E. Tamo dienyne pateikiama nuoroda, 

pagal kurią turi atlikti pateiktas užduotis.  

www.katalikai.lt 

 

Draugystė mus 

tobulina. 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val.  

E. Tamo dienyne pateikiama testo, kurį 

turi atlikti, nuoroda.  

Atleidimo ir 

susitaikymo patirtis.  

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val.  

Pateikiamos youtube nuorodos, kurias 

atsidarę turi pažiūrėti video medžiagą ir 

atsakyti į pateiktus klausimus. 
https://www.krikscioniskifilmai.lt/apie-

ispazinti-paprastai-tiek-maziems-tiek-

dideliems/ 

P.S. Iškilus klausimams, mokytoja teiks konsultacijas zoom platformoje.  

 

 

 

http://www.katalikai.lt/
https://www.krikscioniskifilmai.lt/apie-ispazinti-paprastai-tiek-maziems-tiek-dideliems/
https://www.krikscioniskifilmai.lt/apie-ispazinti-paprastai-tiek-maziems-tiek-dideliems/
https://www.krikscioniskifilmai.lt/apie-ispazinti-paprastai-tiek-maziems-tiek-dideliems/


Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas  6 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kodėl Dievas davė 

žmogui laisvą valią? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val. 

E. Tamo dienyne pateikiama Šv. Rašto 

nuoroda, kuria naudodamiesi turi atlikti 

pateiktas užduotis. 

Kas yra sąžinė? Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val. 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kuriuo naudodamiesi turi atlikti pateiktas 

užduotis. 

Tikęjimo išpažinimo 

malda ir jos prasmė. 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val. 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kuriuo naudodamiesi turi atlikti pateiktas 

užduotis. 

Dekalogas mano 

gyvenime.  

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val. 

E. Tamo dienyne pateikiamos nuorodos 

kaip paruošti pasirinkto Dievo įsakymo 

pristatymą.  

P.S. Iškilus klausimams, mokytoja teiks konsultacijas zoom platformoje.  

 

 

 



Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 7 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kas yra 

diskriminacija? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val. 

E. Tamo dienyne pateikama nuordą į 

tekstą ir liudijimą. 

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

srazcY 

Kas yra 

ekumenizmas? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val. 

7 kl. tikybos vadovėlis „Susitikimai“ p. 

111 - 118. 

Kodėl svarbu priimti 

įkriščioninimo 

sakramentus? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val. 

7 kl. tikybos vadovėlis „Susitikimai“ p. 

119 – 126. 

Kodėl svarbu priimti 

gydymo 

sakramentus? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val. 

7 kl. tikybos vadovėlis „Susitikimai“ p. 

146 - 152. 

 

P.S. Iškilus klausimams, mokytoja teiks konsultacijas zoom platformoje. 

 

 

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


 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 7b klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kaip Jėzus elgtųsi 

mano gyvenimo 

situacijose? 

Per Tamo,arba 

internete atsiunčiama 

temos 

medžiaga,paaiškinimai.

Pateikiamos užduotys. 

. Užduotys raštu,per 

Tamo, turi keletą 

klausimų iš naujos 

medžiagos ir interneto. 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių 

laikotarpiu. Vertinama 

mėnesio gale kaupiamaja 

įskaita. 

Pažiūrėti ištrauką iš filmo: Jesus heals the  

leper-The Chosen Sneak Peek. 

 

(Lk 19,1-10) 

Mano laikas. Per Tamo,arba 

internete atsiunčiama 

temos 

medžiaga,paaiškinimai.

Pateikiamos užduotys. 

Užduotys raštu,per 

Tamo, turi keletą 

klausimų iš naujos 

medžiagos . 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių 

laikotarpiu. Vertinama 

mėnesio gale kaupiamaja 

įskaita. 

 

Kodėl bijome 

kančios? 

Per Tamo,arba 

internete atsiunčiama 

temos 

medžiaga,paaiškinimai.

Pateikiamos užduotys. 

Užduotys raštu,per 

Tamo, turi keletą 

klausimų iš naujos 

medžiagos ir interneto. 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių 

laikotarpiu. Vertinama 

mėnesio gale kaupiamaja 

įskaita. 

Pažiūrėti naują krikščionišką filmą, premjerą:  

„Šventoji Barbora“. Susirasti per Google: 

Šventoji Barbora/Santa Barbara (2012) 

filmas online... 

 

(Mk 8,31-38) 

 

Nuo ko priklauso 

mūsų laimė? 

Per Tamo,arba 

internete atsiunčiama 

temos 

medžiaga,paaiškinimai.

Pateikiamos užduotys. 

Užduotys raštu,per 

Tamo, turi keletą 

klausimų iš naujos 

medžiagos . 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių 

laikotarpiu. Vertinama 

mėnesio gale kaupiamaja 

įskaita. 

 



Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 8 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kaip suprantu Dievo 

sandorą su žmogumi? 

Per Tamo,arba internete 

atsiunčiama temos 

medžiaga,paaiškinimai.Pa

teikiamos užduotys. 

. Užduotys raštu,per Tamo, 

turi keletą klausimų iš 

naujos medžiagos ir 

interneto. 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių laikotarpiu. 

Vertinama mėnesio gale 

kaupiamaja įskaita. 

katekizmas.lt 

Laisvė ir atsakomybė. Per Tamo,arba internete 

atsiunčiama temos 

medžiaga,paaiškinimai.Pa

teikiamos užduotys. 

. Užduotys raštu,per Tamo, 

turi keletą klausimų iš 

naujos medžiagos ir 

interneto. 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių laikotarpiu. 

Vertinama mėnesio gale 

kaupiamaja įskaita. 

 

Nuodėmės kilmė. Per Tamo,arba internete 

atsiunčiama temos 

medžiaga,paaiškinimai.Pa

teikiamos užduotys. 

. Užduotys raštu,per Tamo, 

turi keletą klausimų iš 

naujos medžiagos ir 

interneto. 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių laikotarpiu. 

Vertinama mėnesio gale 

kaupiamaja įskaita. 

Nuodėmė NBN/Katekizmas.lt 

Dar kartą pie  meilę,jos 

ypatybes ir rūšis.(2p.) 

Per Tamo,arba internete 

atsiunčiama temos 

medžiaga,paaiškinimai.Pa

teikiamos užduotys. 

. Užduotys raštu,per Tamo, 

turi keletą klausimų iš 

naujos medžiagos ir 

interneto. 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių laikotarpiu. 

Vertinama mėnesio gale 

kaupiamaja įskaita. 

 

(1Kor 13,1-8 )                                                       

 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 10 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Mano kūnas-mano Per Tamo,arba internete . Užduotys raštu,per Tamo, Atliktos užduotys ir  



šventovė. atsiunčiama temos 

medžiaga,paaiškinimai.Pa

teikiamos užduotys. 

turi keletą klausimų iš 

naujos medžiagos ir 

interneto 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių laikotarpiu. 

Vertinama mėnesio gale 

kaupiamaja įskaita. 

Ar skaistumas 

šiandien dar 

madingas? 

Per Tamo,arba internete 

atsiunčiama temos 

medžiaga,paaiškinimai.Pa

teikiamos užduotys. 

. Užduotys raštu,per Tamo, 

turi keletą klausimų iš 

naujos medžiagos ir 

interneto 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių laikotarpiu. 

Vertinama mėnesio gale 

kaupiamaja įskaita. 

Joe Enkins .Šių laikų dorovinės 

problemos. 

Šeima. Per Tamo,arba internete 

atsiunčiama temos 

medžiaga,paaiškinimai.Pa

teikiamos užduotys. 

. Užduotys raštu,per Tamo, 

turi keletą klausimų iš 

naujos medžiagos ir 

interneto 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių laikotarpiu. 

Vertinama mėnesio gale 

kaupiamaja įskaita. 

Joe Enkins .Šių laikų dorovinės 

problemos. 

Dorinis (moralinis) 

vertinimas. 

Per Tamo,arba internete 

atsiunčiama temos 

medžiaga,paaiškinimai.Pa

teikiamos užduotys. 

. Užduotys raštu,per Tamo, 

turi keletą klausimų iš 

naujos medžiagos ir 

interneto 

Atliktos užduotys ir 

atsakymai,per Tamo 

siunčiama mokytojui, 

dviejų savaičių laikotarpiu. 

Vertinama mėnesio gale 

kaupiamaja įskaita. 

Joe Enkins .Šių laikų dorovinės 

problemos. 

 

Dorinio ugdymo (etikos) ir ekonomikos dalyko nuotolinio mokymo planas   

Klasė  Tema  Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

5 kl. Draugaukim. Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 7d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 



 Atsakingi už mūsų 

pasaulį. 

Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 21d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

6 kl. Mokslo galo nerasi. 

Kur, kada, kaip 

žmonės mokosi? 

Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 7d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne. 

 Kas mes esame? Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 21d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne. 

7 kl. Klaidos ir 

atsakomybė. 

Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 7d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

 Bausmė ir laisvė. Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 21d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

8 kl.  Etiketas internete. Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 7d., 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 



užduotys užduočių 

lapuose. 

17val.) 

 Etiketas teatre. Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 21d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

10 kl.  Socialinė etika.  

Kas tai yra 

socialinė 

atsakomybė? 

Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 7d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

 Socialinė etika.  

Feminizmas. 

Užduočių ir klausimų 

pateikimas, refleksija po 

išeitos temos. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per dvi savaites 

, vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 21d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

10 kl. 

ekono

mika 

Ekonominė paskata 

ir pelnas. 

Kūrybinių užduočių 

pateikimas, žinių įtvirtinimo 

užduotys. Kartojimas, 

kūryba ir refleksija. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per  savaitę , 

vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 3d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

 Verslo 

organizavimo 

formos. Ne pelno 

organizacijos. 

Užduočių pateikimas, žinių 

įtvirtinimo užduotys, 

savarankiškas darbas su 

vadovėliu ir informacijos 

paieška kt. internetiniuose 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

Atsiskaityti per  savaitę , 

vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 10d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 



puslapiuose. lapuose. 

 Darbo  našumas ir 

specializacija. 

Užduočių pateikimas, 

savarankiškas darbas su 

vadovėliu ir informacijos 

paieška kt. internetiniuose 

puslapiuose. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per  savaitę , 

vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 17d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

 Atsiskaitymas. Užduočių pateikimas, 

savarankiškas darbas su 

vadovėliu ir informacijos 

paieška kt. internetiniuose 

puslapiuose. 

Užduotys bus pateiktos 

Word dokumentu. 

Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos 

užduotys užduočių 

lapuose. 

Atsiskaityti per  savaitę , 

vertinimas kaupiamasis. 

Darbas atsiunčiamas į Tamo 

paštą iki balandžio 24d., 

17val.) 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

10 kl.  

Mano 

MMB 

Kaip pasiruošti 

atsiskaityti su 

akcininkais? 

Užduočių ir darbų 

pasiskirstymas per 

Facebook Messenger 

platformą. 

Užduotys bus pateiktos po 

pirmo pasitarimo.  

Atsiskaityti per  savaitę , 

vertinimas kaupiamasis. 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne ir per Facebook 

Messenger. 

 Kaip parengti 

metinę ataskaitą?  

Užduočių ir darbų 

pasiskirstymas per 

Facebook Messenger 

platformą. 

Užduotys bus pateiktos po  

pasitarimo. 

Atsiskaityti per  savaitę , 

vertinimas kaupiamasis. 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne ir per Facebook 

Messenger. 

 Karjeros galimybės. 

Kaip išsikelti 

tikslus, kad ją 

pasiektume. 

Užduočių ir darbų 

pasiskirstymas per 

Facebook Messenger 

platformą. 

Užduotys bus pateiktos po  

pasitarimo. 

Atsiskaityti per  savaitę , 

vertinimas kaupiamasis. 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne ir per Facebook 

Messenger. 

 Mokinių bendrovės 

uždarymas. 

Atsiskaitymas su 

akcininkais. 

Užduočių ir darbų 

pasiskirstymas per 

Facebook Messenger 

platformą. 

Užduotys bus pateiktos po  

pasitarimo. 

Atsiskaityti per  savaitę , 

vertinimas kaupiamasis. 

Nuorodos į užduotis bus 

pamokos tvarkaraštyje Tamo 

dienyne ir per Facebook 

Messenger. 

 

 

 


