
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 minime Didįjį 

ketvirtadienį? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 1 kl. 

pratybose „Būti su 

Dievu“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne.  

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti; pateikiama youtube 

nuoroda, kurią atsidarę turi pažiūrėti 

video medžiagą ir atsakyti į klausimus.  

Ka minime Didįjį 

penktadienį? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 1 kl. 

pratybose „Būti su 

Dievu“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti; pateikiama youtube 

nuoroda, kurią atsidarę turi pažiūrėti 

video medžiagą ir atsakyti į klausimus. 

Kas yra Šv. 

Velykos?  

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 1 kl. 

pratybose „Būti su 

Dievu“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti; pateikiama youtube 

nuoroda, kurią atsidarę turi pažiūrėti 

video medžiagą ir atsakyti į klausimus. 

Kokie yra Šv. 

Velykų simboliai ir 

ką jie reiškia? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 1 kl. 

pratybose „Būti su 

Dievu“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

Iki 04.30 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.  

 

Iškilus klausimams, mokytoja teiks 

konsultacijas zoom.us platformoje. 

 

 



Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas  2 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kas yra sąžinė? Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 2 kl. 

pratybose „Augti su 

Jėzumi“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne.  

Testas balandžio 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.  

Kas yra Velykos? Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 2 kl. 

pratybose „Augti su 

Jėzumi“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

Pateikiama youtube nuoroda, kurią 

atsidarę turi pažiūrėti video medžiagą ir 

atsakyti į pateiktus klausimus. 

Ko moko Dievo 

įsakymai? (2 

pamokos) 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 2 kl. 

pratybose „Augti su 

Jėzumi“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

Iki 04.30 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.  

Tekstas imamas iš 2 kl. vadovėlio „Augti 

su Dievu“, Youcat vaikams. 

 

Iškilus klausimams, mokytoja teiks 

konsultacijas zoom.us platformoje. 

 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 3 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Ko moko Aukso 

taisyklė? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 3 kl. 

pratybose „Gyventi 

meilėje“ ir užduotis 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 



pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Pateikiama youtube nuoroda, kurią 

atsidarę turi pažiūrėti video medžiagą ir 

atsakyti į pateiktus klausimus. 

Kokia Velyknakčio 

liturgijos reikšmė? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 3 kl. 

pratybose „Gyventi 

meilėje“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis 

Ko moko didysis 

Dievo įsakymas? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 3 kl. 

pratybose „Gyventi 

meilėje“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 

 

Kaip švęsti 

susitaikymo 

sakramentą? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka užduotis 3 kl. 

pratybose „Gyventi 

meilėje“ ir užduotis 

pateiktas e. Tamo 

dienyne. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

Iki 04.30 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. 

 

 

Iškilus klausimams, mokytoja teiks 

konsultacijas zoom.us platformoje. 

 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas  4 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kokie yra 

pagrindiniai didžiųjų 

pasaulio religijų 

bruožai? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis.  

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateiktos skaidrės, 

pagal kurias turi atlikti pateiktą užduotį. 

Kuo panašios ir kuo Užduotis pateikiama e. Atlieka e. Tamo dienyne Testas balandžio mėn. E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 



skiriasi krikščionių 

Bažnyčios?  

Tamo dienyne. pateiktas užduotis. paskutinę savaitę.  

 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 

Kaip krikščionys 

švenčia Šv. Velykas? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

 

E. Tamo dienyne pateikiamas tekstas, 

kurį turi perskaityti ir pagal jį atlikti 

pateiktas užduotis. 

Kas būdinga 

katalikams? 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Testas balandžio mėn. 

paskutinę savaitę.  

Iki 04.30 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. 

 

 

Iškilus klausimams, mokytoja teiks 

konsultacijas zoom.us platformoje. 

 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas  5 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kaip ir kodėl Jėzus 

vadinamas Šv. 

Rašte? 

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.  

Ką gauname per 

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.  

E. Tamo dienyne pateikiamos skaidrės, 

kurias peržiūrėję turi atlikti pateiktas 

užduotis.  

Kuo ypatinga Turino Užduotis pateikiama e. Atlieka e. Tamo dienyne Atliktą užduotį pateikia Pateikiama youtube nuoroda, kurią 



drobulė? Tamo dienyne. pateiktas užduotis. e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val.  

atsidarę turi pažiūrėti video medžiagą ir 

atsakyti į pateiktus klausimus. 

Ką apie Dievo 

Karalystę sako 

Jėzus? 

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. 

 

Iškilus klausimams, mokytoja teiks 

konsultacijas zoom.us platformoje. 

 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas  6 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kaip Jėzus draugavo 

su apaštalais? 

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 Turino 

drobulė? 

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. 

Pateikiama youtube nuoroda, kurią 

atsidarę turi pažiūrėti video medžiagą ir 

atsakyti į pateiktus klausimus. 

Kodėl sekmadienis 

yra šventė? 

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 

E. Tamo dienyne pateikiama Šv. Rašto 

nuoroda, kuria naudodamiesi turi atlikti 

pateiktas užduotis. 



penktadienio 12 val. 

Kaip išgirsti Dievo 

žodį? 

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 mokytojos 

paruoštos skaidrės.  

 

Iškilus klausimams, mokytoja teiks 

konsultacijas zoom.us platformoje. 

 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 7 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Mūsų tikėjimas ir 

abejonės.  

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. 

85 - 90. 

Kuo ypatinga Turino 

drobulė? 

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. 

Pateikiama youtube nuoroda, kurią 

atsidarę turi pažiūrėti video medžiagą ir 

atsakyti į pateiktus klausimus. 

Kaip mus paveikia 

kančia ir mirtis? 

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. 

91 – 95. 

Drąsa pasirinkti 

tiesą. 

Užduotis pateikiama e. 

Tamo dienyne. 

Atlieka e. Tamo dienyne 

pateiktas užduotis. 

Atliktą užduotį pateikia 

e. Tamo dienyne. Atlikta 

užduotis įvertinama 

7 kl. tikybos vadovėlis „Susitikimai“ p. 

96 -98. 

 



žodžiu. Atlikta užduotis 

pateikiama iki 

penktadienio 12 val. 

Iškilus klausimams, mokytoja teiks 

konsultacijas zoom.us platformoje. 

 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 8 klasei. 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

„Negera žmogui būti 

vienam“. 

Tamo ir ZOOM 

platforma,užduočių ir 

medžiagos pateikimas. 

Susipažinimas per 

pateiktas internete 

nuorodas į Senąjį 

Testamentą. Užduotys ir 

klausimai. 

Apklausa:atsakymai į 

klausimus ir užduotis, 

per Tamo, 

įskaitai.Kaupiamasis 

vertinimas. 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per Tamo.Biblija 

internete:www biblija.lt 

Didysis Katalikų Katekizmas (KBK) 

internete. 

Kaip naujos 

technologijos gali 

padėti augti mūsų 

dvasiai? 

Tamo ir ZOOM 

platforma,užduočių ir 

medžiagos pateikimas. 

Susipažinimas per 

pateiktas internete 

nuorodas. Užduotys ir 

klausimai. 

Apklausa:atsakymai į 

klausimus ir užduotis, 

per Tamo, 

įskaitai.Kaupiamasis 

vertinimas. 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per Tamo.www 

bernardinai.lt 

Didysis Katalikų Katekizmas (KBK) 

internete. 

Ką reiškia būti 

sukurtam pagal 

„Dievo paveikslą“? 

Tamo ir ZOOM 

platforma,užduočių ir 

medžiagos pateikimas. 

Susipažinimas per 

pateiktas internete 

nuorodas į Senąjį 

Testamentą. Užduotys ir 

klausimai. 

Apklausa:atsakymai į 

klausimus ir užduotis, 

per Tamo, 

įskaitai.Kaupiamasis 

vertinimas. 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per Tamo.Biblija 

internete:www biblija.lt 

Didysis Katalikų Katekizmas (KBK) 

internete. 

Laisvė ir 

atsakomybė. 

Tamo ir ZOOM 

platforma,užduočių ir 

medžiagos pateikimas. 

Susipažinimas per 

pateiktas internete 

nuorodas. Užduotys ir 

klausimai. 

Apklausa:atsakymai į 

klausimus ir užduotis, 

per Tamo, 

įskaitai.Kaupiamasis 

vertinimas. 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per Tamo.www 

bernardinai.lt 

Didysis Katalikų Katekizmas (KBK) 

internete. 

 

Dorinio ugdymo (tikybos) nuotolinio mokymo planas 10 klasei. 

Tema Mokomosios Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir Nuorodos 



medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

terminai, vertinimas 

Vienas už kitą 

paslaptingesni. 

Tamo ir ZOOM 

platforma,užduočių ir 

medžiagos pateikimas. 

Susipažinimas per 

pateiktas internete 

nuorodas į Senąjį 

Testamentą. Užduotys ir 

klausimai.Foto medžiaga 

iš žurnalų ,vadovėlių. 

Apklausa:atsakymai į 

klausimus ir užduotis, 

per Tamo, 

įskaitai.Kaupiamasis 

vertinimas. 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per Tamo. 

Ar tikrai karas ir 

taika prasideda 

šeimoje? 

Tamo ir ZOOM 

platforma,užduočių ir 

medžiagos pateikimas. 

Susipažinimas per 

pateiktas internete 

nuorodas.Foto-video 

medžiaga . 

Apklausa:atsakymai į 

klausimus ir užduotis, 

per Tamo, 

įskaitai.Kaupiamasis 

vertinimas. 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per Tamo. 

Kokiu būdu sakau 

smurtui„Ne“? 

Tamo ir ZOOM 

platforma,užduočių ir 

medžiagos pateikimas. 

Susipažinimas per 

pateiktas internete 

nuorodas.Foto-video 

medžiaga . 

Apklausa:atsakymai į 

klausimus ir užduotis, 

per Tamo, 

įskaitai.Kaupiamasis 

vertinimas. 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per Tamo. 

Mano kūnas-mano 

šventovė. 

Tamo ir ZOOM 

platforma,užduočių ir 

medžiagos pateikimas. 

Susipažinimas per 

pateiktas internete 

nuorodas į Senąjį 

Testamentą. Užduotys ir 

klausimai. Foto medžiaga 

iš žurnalų, vadovėlių. 

Apklausa:atsakymai į 

klausimus ir užduotis, 

per Tamo, 

įskaitai.Kaupiamasis 

vertinimas. 

Zoom prisijungimo nuorodos bus 

pateiktos prieš pamoką per Tamo. 

 

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. Pasaulis ekrane 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 

 Ginčytis irgi 

svarbu. 

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. Priežastis ir 

padarinys 

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 

 Melas  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.  Aprangos etiketas. 

Uniforma. 

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 

 Aprangos etiketas. 

Dalykinė apranga. 

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. 10 

faktų apie japonų 

mokyklą. 

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.  

Ateities mokykla. 

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 

Įdomioji 

ekonomika. Ką 

rinktis 

negyvenamoje 

saloje? 

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 

 Vartojimo poreikių 

piramidė. 

Bankų funkcijos. 

Užduočių pateikimas, 

žinių įtvirtinimo 

užduotys, 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 10d., 17val.) 

Nuorodos į užduotis 

bus pamokos 

tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

 Kur įdarbinami 

pinigai 

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 

 Verslo Užduočių pateikimas, Užduotys bus pateiktos Word Atsiskaityti per  savaitę , Nuorodos į užduotis 



organizavimo 

formos 

savarankiškas darbas su 

vadovėliu ir 

informacijos paieška kt. 

internetiniuose 

puslapiuose. 

dokumentu. Išsiųstos per Tamo 

el.paštą. Atliekamos užduotys 

užduočių lapuose. 

vertinimas kaupiamasis. Darbas 

atsiunčiamas į Tamo paštą iki 

balandžio 24d., 17val.) 

bus pamokos 

tvarkaraštyje Tamo 

dienyne 

10 kl.  

Mano 

MMB 

Darbų 

pasiskirstymas 

įmonėje karantino 

laikotarpiu.  

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. 

 Finansiniai įmonės 

aspektai. Kaip 

nustatyti realią 

gaminio kainą? 

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. 

 Finansiniai įmonės 

aspektai. Kaip 

didinti įmonės 

pelningumą? 

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. 

 Gaminių 

pristatymo etapai. 

Prekybos 

būdai.planavimas  

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. 

 

 

 


