
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla 

Muzikos nuotolinio mokymo planas 5 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kūno perkusijos 

pritaikymas lietuvių 

liaudies dainai – 

„Šėriau, šėriau sau 

žirgelį“ 

Mokiniams 

pateikiamos užduotys 

tamo dienyne ir 

mokomasis filmukas 

youtube platformoje.  

Savarankiškai išmokti 

lietuvių liaudies dainą – 

„Šėriau, šėriau sau 

žirgelį“. Pritaikyti kūno 

perkusiją.   

Vertinami mokinių 

atsiųsti video įrašai. 

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (Gegužės 1 d.  – 

gegužės 15 d.) 

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

aNRbjdc 

Instrumentavimas Mokomoji medžiaga 

pateikiama tamo 

dienyne ir siunčiama 

el.paštu.  

Savarankiškai išmokti 

pagroti mokytojo 

pateiktą lietuvių liaudies 

dainą.   

Vertinami mokinių 

atsiųsti video įrašai. 

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (Gegužės 15 d.  

– gegužės 29 d.) 

Mokiniams informacija bus siunčiama 

tamo dienynu, el. paštu. 

 

Muzikos nuotolinio mokymo planas 6 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Instrumentavimas Mokiniams pateikiama 

lietuvių liaudies dainos 

partitūra tamo dienyne, 

el. paštu.   

Savarankiškai išmokti 

pagroti mokytojo 

pateiktą lietuvių liaudies 

dainą.   

Vertinami mokinių 

atsiųsti video įrašai. 

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (Gegužės 1 d.  – 

gegužės 15 d.) 

Mokiniams informacija bus siunčiama 

tamo dienynu, el. paštu. 

Muzikos raštas Mokomoji medžiaga 

pateikiama .ppt 

formatu, užduotys 

(word). Internetinės 

nuorodos pateikiamos 

tamo dienyne.  

Power point pateiktys, 

word, youtube.  

Vertinami mokinių 

atsiųsti video įrašai. 

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (Gegužės 15 d.  

– gegužės 29 d.) 

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5

mlfZlgk  

 

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

5ywzrsk  

https://www.youtube.com/watch?v=ZB_faNRbjdc
https://www.youtube.com/watch?v=ZB_faNRbjdc
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=JryT5ywzrsk
https://www.youtube.com/watch?v=JryT5ywzrsk


 

Muzikos nuotolinio mokymo planas 7 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Instrumentavimas Mokiniams pateikiama 

dainos partitūra tamo 

dienyne, el. paštu, msn.  

Savarankiškai išmokti 

pagroti mokytojo 

pateiktą dainą.   

Vertinami mokinių 

atsiųsti video įrašai. 

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. ( 05.01 – 05.29) 

Mokiniams informacija bus siunčiama 

tamo dienynu, msn grupėje. 

Melodija ir 

harmonija 

Mokiniams mokomoji 

medžiaga ir užduotys, 

pateikiamos internete. 

Nuoroda siunčiama 

tamo dienynu ,el. 

paštu,msn.  

Mokomąją medžiagą 

sudaro: teorinė medžiaga, 

muzikos klausymas ir 

klausimai. 

Vertinami mokinių 

atsiųsti atsakymai į 

klausimus. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(05.15 d.  – 05.29 d.) 

http://projektas-

muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vado

velis_1/II_dalis/4.Melodija_ir_harmonija/

index4.htm 

 

Muzikos nuotolinio mokymo planas 8 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kūrybinė užduotis: 

„Muzikinis 

kryžiažodis“  

Mokiniams medžiaga 

pateikiama word 

programoje, detaliai 

pateikiamas užduoties 

aprašymas. Siunčiama 

tamo dienynu, el. paštu.  

Savarankiškai sukurti 

muzikinį kryžiažodį, 

pagal mokytojo pateiktą 

aprašymą.   

Vertinami mokinių 

sukurti muzikiniai 

kryžiažodžiai. Darbui 

atlikti skiriamos 2 

savaitės. (Gegužės 1 d.  – 

gegužės 15 d.)  

Mokiniams informacija bus siunčiama 

tamo dienynu.  

Muzikos formos Mokiniams mokomoji 

medžiaga ir užduotys, 

pateikiamos internete. 

Nuoroda siunčiama 

tamo dienynu ir el. 

Mokomąją medžiagą 

sudaro: teorinė medžiaga, 

muzikos klausymas ir 

klausimai. 

Vertinami mokinių 

atsiųsti atsakymai į 

klausimus. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(Gegužės 15 d.  – 

http://projektas-

muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vado

velis_1/II_dalis/10.Muzikos_formos/inde

x10.htm 

http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/4.Melodija_ir_harmonija/index4.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/4.Melodija_ir_harmonija/index4.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/4.Melodija_ir_harmonija/index4.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/4.Melodija_ir_harmonija/index4.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/10.Muzikos_formos/index10.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/10.Muzikos_formos/index10.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/10.Muzikos_formos/index10.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/10.Muzikos_formos/index10.htm


paštu.  gegužės 29 d.) 

 

Muzikos nuotolinio mokymo planas 10 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Lietuvių muzikinio 

folkloro žanrai 

Mokiniams mokomoji 

medžiaga ir užduotys, 

pateikiamos internete. 

Nuoroda siunčiama 

tamo dienynu ,el. 

paštu,msn. 

Mokomąją medžiagą 

sudaro: teorinė medžiaga, 

muzikos klausymas ir 

klausimai. 

Vertinami mokinių 

atsiųsti atsakymai į 

klausimus. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(05.01 d.  – 05.15 d.) 

http://projektas-

muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vado

velis_1/I_dalis/4.Lietuviu_muzikinio_fol

kloro_zanrai/index4.htm 

Kūrybinė užduotis: 

„Muzikinis 

kryžiažodis“  

Mokiniams mokomoji 

medžiaga ir užduotys, 

pateikiamos internete. 

Nuoroda siunčiama 

tamo dienynu ,el. 

paštu,msn 

Savarankiškai sukurti 

muzikinį kryžiažodį, 

pagal mokytojo pateiktą 

aprašymą.   

Vertinami mokinių 

sukurti muzikiniai 

kryžiažodžiai . Darbui 

atlikti skiriamos 2 

savaitės. (05.15 – 05.29 ) 

 

 

Dailės nuotolinio mokymo planas 5 klasėms 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/I_dalis/4.Lietuviu_muzikinio_folkloro_zanrai/index4.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/I_dalis/4.Lietuviu_muzikinio_folkloro_zanrai/index4.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/I_dalis/4.Lietuviu_muzikinio_folkloro_zanrai/index4.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/I_dalis/4.Lietuviu_muzikinio_folkloro_zanrai/index4.htm


Senoji architektūra 

Langinės. 

 

*Ilgalaikė užduotis 

pateikiama TAMO 

pranešimu. 

*Atskiros užduotys 

pakartojamos TAMO 

namų darbuose. 

*Konsultacijos, darbų 

aptarimas -  Messenger 

uždarose grupėse.  

 

 

*Atsiųstos aiškinamosios 

medžiagos savarankiška 

analizė. 

*Dvi užduoties atlikimo 

konsultacijos Messenger 

uždarose grupėse. 

*Užduoties savarankiškas 

atlikimas. 

*Darbų aptarimas 

Messenger uždarose 

grupėse. 

* Vertinimas pažymiu pagal 

užduotyje pateiktus kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

gegužės 25 d.  

*Darbų aptarimas Zoom.us 

platformoje arba Messenger 

uždarose grupėse. 

*Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

 

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautod

aile/architektura1.htm - medžiaga 

užduoties atlikimui 

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautod

aile/gyven_pastatai.htm - medžiaga 

užduoties atlikimui 

https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/ist

apytos-ispaisytos-lango-durys/  - 

peržiūrėti nuotraukų galeriją 

straipsnio apačioje. 

 

Dailės nuotolinio mokymo planas 6 klasėms 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1. Peizažas.  

Peizažo 

komponavimo 

taisyklės. 

*Ilgalaikė užduotis 

pateikiama TAMO 

pranešimu. 

*Atskiros užduotys 

pakartojamos TAMO 

namų darbuose. 

*Konsultacijos, darbų 

aptarimas -  Messenger 

uždarose grupėse. 

 

 

 

*Atsiųstos aiškinamosios 

medžiagos savarankiška 

analizė. 

*1 užduoties atlikimo 

konsultacija. Messenger 

uždarose grupėse  

*1 užduoties savarankiškas 

atlikimas,  

*Nuotraukų aptarimas 

Messenger uždarose grupėse 

*Vertinimas pažymiu pagal 

užduotyje pateiktus kriterijus.  

*1 užduoties nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

gegužės 15 d. 

*Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

 

http://ars.mkp.emokykla.lt/puslap_z/p

eiz_pagr.htm  - savarankiškam žinių 

gilinimui 

 

2. Fotografuoto 

peizažo 

interpretacija 

*Dvi 2 užduoties atlikimo 

konsultacijos, Messenger 

uždarose grupėse  

* Vertinimas pažymiu pagal 

užduotyje pateiktus kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

* Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/architektura1.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/architektura1.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/gyven_pastatai.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/gyven_pastatai.htm
https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/istapytos-ispaisytos-lango-durys/
https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/istapytos-ispaisytos-lango-durys/
http://ars.mkp.emokykla.lt/puslap_z/peiz_pagr.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/puslap_z/peiz_pagr.htm


pasirinktomis  

priemonėmis 

*2 užduoties savarankiškas 

atlikimas 

*Darbų aptarimas 

Messenger uždarose grupėse  

atsiunčiama į el. paštą iki 

gegužės 25 d.  

*Darbų aptarimas Zoom.us 

platformoje.  

arba Messenger uždarose 

grupėse. 

TAMO žinute. 

 

 

Dailės nuotolinio mokymo planas 7 klasėms 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Dinamika. 

Kompozicija 

 

 

 

*Ilgalaikė užduotis 

pateikiama TAMO 

pranešimu. 

*Atskiros užduotys 

pakartojamos TAMO 

namų darbuose 

*Konsultacijos, darbų 

aptarimas -  Messenger 

uždarose grupėse. 

 

 

*Atsiųstos aiškinamosios 

medžiagos savarankiška 

analizė. 

*Trys užduoties atlikimo 

konsultacijos, Messenger 

uždarose grupėse. 

*Užduoties savarankiškas 

atlikimas,  

*Darbų aptarimas 

Messenger uždarose 

grupėse. 

* Vertinimas pažymiu pagal 

užduotyje pateiktus kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

gegužės 20 d.  

*Darbų aptarimas Zoom.us 

platformoje arba Messenger 

uždarose grupėse. 

*Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

 

 

 

Dailės nuotolinio mokymo planas 8 klasėms 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Tvarus dizainas *Ilgalaikė užduotis 

pateikiama TAMO 

pranešimu. 

*Atskiros užduotys 

*Atsiųstos aiškinamosios 

medžiagos savarankiška 

analizė. 

*1 užduoties atlikimo 

*Vertinimas pažymiu pagal 

užduotyje pateiktus kriterijus.  

*1 užduoties nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

*Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 



pakartojamos TAMO 

namų darbuose 

*Konsultacijos, darbų 

aptarimas – Messenger 

uždarose grupėse. 

 

 

 

konsultacija, Messenger 

uždarose grupėse. 

*1 užduoties savarankiškas 

atlikimas.  

*Darbo aptarimas 

Messenger uždarose 

grupėse. 

gegužės 13 d.  

https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaiki

s-ir-kultura/namai/tvarus-interjero-

dizainas-vyraujanti-kryptis-919671 

- medžiaga savarankiškam 

mokymuisi. 

https://issuu.com/dizainosavaite/docs/

tvaraus_dizaino_gidas 

- medžiaga savarankiškam 

mokymuisi. 

Judesio 

vaizdavimas 

*Dvi 2 užduoties atlikimo 

konsultacijos Messenger 

uždarose grupėse. 

*2 užduoties savarankiškas 

atlikimas 

*Darbo aptarimas 

Messenger uždarose 

grupėse. 

 

* Vertinimas pažymiu pagal 

užduotyje pateiktus kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

gegužės 25 d.  

*Darbų aptarimas Zoom.us 

platformoje.  

arba Messenger uždarose 

grupėse. 

* Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

 

 

Dailės nuotolinio mokymo planas 10 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/namai/tvarus-interjero-dizainas-vyraujanti-kryptis-919671
https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/namai/tvarus-interjero-dizainas-vyraujanti-kryptis-919671
https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/namai/tvarus-interjero-dizainas-vyraujanti-kryptis-919671
https://issuu.com/dizainosavaite/docs/tvaraus_dizaino_gidas
https://issuu.com/dizainosavaite/docs/tvaraus_dizaino_gidas


Kubizmas. 

Portretas 

 

*Ilgalaikė užduotis 

pateikiama TAMO 

pranešimu. 

*Atskiros užduotys 

pakartojamos TAMO 

namų darbuose 

*Konsultacijos, darbų 

aptarimas -  Messenger 

uždaroje grupėje. 

 

 

*Atsiųstos aiškinamosios 

medžiagos savarankiška 

analizė. 

*Trys užduoties atlikimo 

konsultacijos Messenger 

uždaroje grupėje. 

*Užduoties savarankiškas 

atlikimas. 

*Darbų aptarimas 

Messenger uždaroje 

grupėje. 

* Vertinimas pažymiu pagal 

užduotyje pateiktus kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

gegužės 20 d.  

*Darbų aptarimas Zoom.us 

platformoje arba Messenger 

uždaroje grupėje. 

*Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

 

http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/9h_x

x1/kubizmas.htm - savarankiškam 

žinių gilinimui. 

 

 

 

Teatro nuotolinio mokymo planas 1 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1 pam. „Teatras 

aplink“ – scena. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, valstybinio 

kauno lėlių teatro 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. Ir užduoties 

atlikimas. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.youtube.com/watch?v=bD4

mcdSF3SI&t=179s 

2 pam. „Teatras 

aplink“ – 

dekoracijos. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Savarankiškas darbas. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

 

3 pam. „Teatras 

aplink“ – aktoriai. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus http://dramosteatras.lt/lt/teatro-

uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-

salyje-spektaklio-irasas/ 

 

4 pam. „Teatras 

aplink“ – istorija. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Savarankiškas darbas. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

 

http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/9h_xx1/kubizmas.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/9h_xx1/kubizmas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/


 

Teatro nuotolinio mokymo planas 2 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1 pam. „Teatras 

namie“ – mano 

pasaka. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, yuotube 

platformoje tinklalapyje. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus ir užduoties 

atlikimas. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.youtube.com/watch?v=bD4

mcdSF3SI&t=179s 

2 pam. „Teatras 

namie“ – dekoracijos 

namie. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

 

3 pam. „Teatras 

namie“ – kostiumai 

iš mamos spintos. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

http://dramosteatras.lt/lt/teatro-

uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-

salyje-spektaklio-irasas/ 

4 pam. „Teatras 

namie“ – spektaklis 

svetainėje. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

 

 

Teatro nuotolinio mokymo planas 3 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1 pam. „Pasakos 

kūrimas“ – herojus. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, yuotube 

platformoje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus ir užduoties 

atlikimas. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.youtube.com/watch?v=bD4

mcdSF3SI&t=179s 

https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s


pam. „Pasakos 

kūrimas“ – siužetas. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

 

pam. „Pasakos 

kūrimas“ – 

apipavidalinimas. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

http://dramosteatras.lt/lt/teatro-

uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-

salyje-spektaklio-irasas/ 

pam. „Pasakos 

kūrimas“ – žiūrovai. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

 

 

Teatro nuotolinio mokymo planas 4 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1 pam. „Išleistuvės“ 

– tema. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, yuotube 

platformoje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus ir užduoties 

atlikimas. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.youtube.com/watch?v=bD4

mcdSF3SI&t=179s 

2 pam. „Išleistuvės“ 

– scenarijus. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

 

3 pam. „Išleistuvės“ 

– dekoracijos ir 

rekvizitas. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

http://dramosteatras.lt/lt/teatro-

uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-

salyje-spektaklio-irasas/ 

pam. „Išleistuvės“ – 

vaidinimas. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas 

 

 

Teatro nuotolinio mokymo planas 5-8 klasėms 

Tema Mokomosios Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir Nuorodos 

http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-salyje-spektaklio-irasas/


medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

terminai, vertinimas 

1 pam. „etiudo 

kūrimas“ – pradžia. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, valstybinio 

kauno lėlių teatro 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.youtube.com/watch?v=U1q4

AzR5CS0&t=395s 

2 pam. „etiudo 

kūrimas“ – 

aplinkybės. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Savarankiškas darbas. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas. 

 

3 pam. „etiudo 

kūrimas“ – įvykis. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Savarankiškas darbas. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.youtube.com/watch?v=bD4

mcdSF3SI&t=179s 

4 pam. „etiudo 

kūrimas“ – 

atomazga. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Savarankiškas darbas. 

Pateiktos užduoties 

atlikimas. 

 

 

Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 1 klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Lietuvių liaudies 

ratelio „Suktinis“ 

žingsnelių 

mokymasis. 

Šokio žingsnelių 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Vaizdinės medžiagos 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

praktiškai. 

Vertinami mokinių 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (gegužės 4 d. – 

gegužės 11 d.) 

https://youtu.be/8vgi3uZBjxo 

 

Lietuvių liaudies 

ratelio „Ciceliukė“ 

žingsnelių 

mokymasis. 

Šokio žingsnelių 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Vaizdinės medžiagos 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

Vertinami mokinių 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį, 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://youtu.be/6Qh_o16hfx0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U1q4AzR5CS0&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=U1q4AzR5CS0&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=bD4mcdSF3SI&t=179s
https://youtu.be/8vgi3uZBjxo
https://youtu.be/6Qh_o16hfx0


praktiškai. savaitės. (gegužės 18 d. – 

birželio 1 d.) 

 

Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 2 klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Lietuvių liaudies 

ratelio „Kiaulė 

grikiuos“ žingsnelių 

mokymasis. 

Šokio žingsnelių 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Vaizdinės medžiagos 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

praktiškai. 

Vertinami mokinių 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (gegužės 4 d. – 

gegužės 11 d.) 

https://youtu.be/d5n4C10Lpek 

 

Lietuvių liaudies 

ratelio „Petkevičiaus 

polka“ žingsnelių 

mokymasis. 

Šokio žingsnelių 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Vaizdinės medžiagos 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

praktiškai. 

Vertinami mokinių 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (gegužės 18 d. – 

birželio 1 d.) 

https://youtu.be/wS0hcyEVWd4 

 

 

Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 3 klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Lietuvių liaudies 

ratelio „Sukčius“ 

žingsnelių 

mokymasis. 

Šokio žingsnelių 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Vaizdinės medžiagos 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

praktiškai. 

Vertinami mokinių 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (gegužės 18 d. – 

birželio 1 d.) 

https://youtu.be/HxcrtAdZT7Q 

 

 

Lietuvių liaudies Šokio žingsnelių Vaizdinės medžiagos Vertinami mokinių https://youtu.be/Xuwmvy3RzxQ 

https://youtu.be/d5n4C10Lpek
https://youtu.be/wS0hcyEVWd4
https://youtu.be/HxcrtAdZT7Q
https://youtu.be/Xuwmvy3RzxQ


ratelio „Katins 

juods“ žingsnelių 

mokymasis. 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

praktiškai. 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (gegužės 18 d. – 

birželio 1 d.) 

 

 

Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 4 klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Lietuvių liaudies 

ratelio „Gransveras“ 

žingsnelių 

mokymasis. 

Šokio žingsnelių 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Vaizdinės medžiagos 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

praktiškai. 

Vertinami mokinių 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (gegužės 18 d. – 

birželio 1 d.) 

https://youtu.be/72zybimZ1-k 

 

Lietuvių liaudies 

ratelio „Gričenikė“ 

žingsnelių 

mokymasis. 

Šokio žingsnelių 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Vaizdinės medžiagos 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

praktiškai. 

Vertinami mokinių 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (gegužės 18 d. – 

birželio 1 d.) 

https://youtu.be/-3GYhSZ00Tk 

 

 

Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 5 – 6  klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Masinis šokis  Šokio judesių 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Vaizdinės medžiagos 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

Vertinami mokinių 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

https://youtu.be/B67V6s1eQ_U 

 

https://youtu.be/72zybimZ1-k
https://youtu.be/-3GYhSZ00Tk
https://youtu.be/B67V6s1eQ_U


praktiškai. savaitės. (gegužės 18 d. – 

birželio 1 d.) 

Linijinis šokis 

„Kaubojus“  

Šokio judesių 

mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Vaizdinės medžiagos 

stebėjimas ir 

analizavimas, šokio 

žingsnelių atkartojimas 

praktiškai. 

Vertinami mokinių 

išmoktų ir nufilmuotų 

žingsnelių deriniai.  

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (gegužės 18 d. – 

birželio 1 d.) 

https://youtu.be/JHVdruGRzwI 

https://youtu.be/i4XrnPURw0I 

 

 

Technologijų (tekstilė, mityba) nuotolinio mokymo planas 5 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Projektas 

„Draugystės 

apyrankė“ 

Užduoties atlikimo 

instrukcijos 

dokumentiniame faile 

(Tamo dienyne) 

Savarankiškas darbas. 

Kūrybinė užduotis. 

Darbo pristatymas 

(zoom.us platformoje) 

Vertinamas pažymiu. 

 

https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bb

dWN/embed 

 

Pusryčiai  Mokytojo pateikta 

mokomoji medžiaga 

pateikties formatu. 

Savarankiškas darbas. 

 

Testas   

Projektas „Mano 

pusryčių stalas“ 

Užduoties atlikimo 

instrukcijos 

dokumentiniame faile 

(Tamo dienyne) 

Savarankiškas darbas. 

Kūrybinė užduotis. 

Darbas vertinamas 

pažymiu.  

https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bb

dWN/embed 

 

 

Technologijų (konstrukcinės medžiagos) nuotolinio mokymo planas  5 klasei  

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.Integruota etno 

kultūros ir 

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

  Atlikti užduotį 

(peržiūrėti filmą) iki 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:L

ietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97 

https://youtu.be/JHVdruGRzwI
https://youtu.be/i4XrnPURw0I
https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97


technologijų 

pamoka. 2020 

Lietuvos tautodailės 

metai. 

2. Filmo apie 

Lietuvos tautodailę 

peržiūra, aptarimas ir  

pagrindinių 

tautodailės sričių 

pristatymas. 

dienyno platforma, 

internetas,  išmanusis 

telefonas, vaizdo 

pamoka Zoom.  

youtube.com  

tinklalapyje. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką 

Zoom. 

numatytos datos. 

Atpažinti pagrindines 

tautodailės sritis. 

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 16 

14.30    

 

 

 http://www.seniejiamatai.lt/apie-

mus.html 

1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

,,Matavimo įrankiai”  

2. Praktinė užduotis 

,, Pasigamink lėktuvą 

savo rankomis” 

 

  

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas  ir 

youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa, vaizdo 

pamoka Zoom. 

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką Zoom 

Nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojui į el. dienyną 

iki nurodydos 

atsiskaitymo datos.  

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 29 

14.30  

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/si

te/mo/mo_id/235 

 

 

 

Technologijų (tekstilė, mityba) nuotolinio mokymo planas 6 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Projektas „Šimtakojo 

batai“ 

Užduoties atlikimo 

instrukcijos 

dokumentiniame faile 

(Tamo dienyne) 

Savarankiškas darbas. 

Kūrybinė užduotis. 

 

Darbas vertinamas 

pažymiu. 

 

http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235


Integruotas projektas 

„Aš kūrėjas“ 

Projekto etapų ir 

užduočių aprašymas 

Savarankiškas darbas. 

Kūrybinės užduotys. 

Darbas grupėse. 

Kaupiamasis pažymys. 

Baigiamojo darbo 

vertinimas. 

https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bb

dWN/embed 

 

Technologijų (konstrukcinės medžiagos) nuotolinio mokymo planas 6 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.Integruota etno 

kultūros ir 

technologijų 

pamoka. 2020 

Lietuvos tautodailės 

metai. 

2. Filmo apie 

Lietuvos tautodailę 

peržiūra, aptarimas ir  

pagrindinių 

tautodailės sričių 

pristatymas. 

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyno platforma, 

internetas,  išmanusis 

telefonas, vaizdo 

pamoka Zoom.  

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką 

Zoom. 

  Atlikti užduotį 

(peržiūrėti filmą) iki 

numatytos datos. 

Atpažinti pagrindines 

tautodailės sritis. 

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 16 

14.30    

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:L

ietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97 

 

 

 http://www.seniejiamatai.lt/apie-

mus.html 

1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

,,Ketaus gamyba. 

Aukštakrosnė”  

2. Praktinė užduotis 

,, Pasigamink lėktuvą 

savo rankomis” 

 

  

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas  ir 

youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa, vaizdo 

pamoka Zoom. 

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką Zoom 

Nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojui į el. dienyną 

iki nurodydos 

atsiskaitymo datos.  

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 29 

14.30  

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/si

te/mo/mo_id/235 

 

 

https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97
http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235


 

Technologijų (tekstilė, mityba) nuotolinio mokymo planas 7 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Atliekų rūšiavimas Mokytojo pateikta 

mokomoji medžiaga 

pateikties formatu. 

Savarankiškas darbas. 

 

Testas - 

Integruotas projektas 

„Aš kūrėjas“ 

Projekto etapų ir 

užduočių aprašymas 

Savarankiškas darbas. 

Kūrybinės užduotys. 

Darbas grupėse. 

Kaupiamasis pažymys. 

Baigiamojo darbo 

vertinimas. 

https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bb

dWN/embed 

 

Tvarus gyvenimo 

būdas. Paveikslas. 

 

*Ilgalaikė užduotis su 

išsamiu paaiškinimu 

pateikiama TAMO 

pranešimu. 

*Atskiros užduotys 

pakartojamos TAMO 

namų darbuose. 

*Konsultacijos, darbų 

aptarimas -  Messenger 

uždaroje grupėje. 

 

 

*Atsiųstos aiškinamosios 

medžiagos savarankiška 

analizė. 

*Trys užduoties atlikimo 

konsultacijos Messenger 

uždaroje grupėje. 

*Užduoties 

savarankiškas atlikimas.  

 

* Vertinimas pažymiu 

pagal užduotyje pateiktus 

kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

gegužės 11 d.  

*Darbų aptarimas 

Zoom.us platformoje 

arba Messenger uždaroje 

grupėje. 

*Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-

ir-kultura/namai/tvarus-interjero-

dizainas-vyraujanti-kryptis-919671 

- medžiaga savarankiškam mokymuisi. 

https://issuu.com/dizainosavaite/docs/tvar

aus_dizaino_gidas 

- medžiaga savarankiškam mokymuisi. 

Pikniko projektas *Viena užduoties 

atlikimo konsultacija 

Messenger uždaroje 

grupėje. 

*Savarankiškas darbas.  

 

* Vertinimas pažymiu 

pagal užduotyje pateiktus 

kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

gegužės 25 d.  

*Darbų aptarimas 

Zoom.us platformoje 

arba Messenger uždaroje 

grupėje. 

*Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

 

 

 

https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/namai/tvarus-interjero-dizainas-vyraujanti-kryptis-919671
https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/namai/tvarus-interjero-dizainas-vyraujanti-kryptis-919671
https://m.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/namai/tvarus-interjero-dizainas-vyraujanti-kryptis-919671
https://issuu.com/dizainosavaite/docs/tvaraus_dizaino_gidas
https://issuu.com/dizainosavaite/docs/tvaraus_dizaino_gidas


Technologijų (konstrukcinės medžiagos) nuotolinio mokymo planas  7 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.Integruota etno 

kultūros ir 

technologijų 

pamoka. 2020 

Lietuvos tautodailės 

metai. 

2. Filmo apie 

Lietuvos tautodailę 

peržiūra, aptarimas ir  

pagrindinių 

tautodailės sričių 

pristatymas. 

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyno platforma, 

internetas,  išmanusis 

telefonas, vaizdo 

pamoka Zoom.  

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką 

Zoom. 

  Atlikti užduotį 

(peržiūrėti filmą) iki 

numatytos datos. 

Atpažinti pagrindines 

tautodailės sritis. 

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 16 

14.30    

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:L

ietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97 

 

 

 http://www.seniejiamatai.lt/apie-

mus.html 

1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

,,Medienos 

apdirbimo įrankiai”  

2. Praktinė užduotis 

,, Pasigamink 

siurprizą savo 

rankomis” 

 

  

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas  ir 

youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa, vaizdo 

pamoka Zoom. 

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką Zoom 

Nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojui į el. dienyną 

iki nurodydos 

atsiskaitymo datos.  

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 29 

14.30  

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/si

te/mo/mo_id/235 

 

 

 

Technologijų (tekstilė, mityba) nuotolinio mokymo planas 8 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97
http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235


metodas, priemonės 

Projektas „3D 

origamis“ 

Projekto etapų ir 

užduočių aprašymas 

(Tamo dienyne) 

Praktinė- kūrybinė 

užduotis, pagal duotus 

reikalavimus ir vertinimo 

instrukciją. 

Vertinimas pažymiu. https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bb

dWN/embed 

 

 

Technologijų (konstrukcinės medžiagos) nuotolinio mokymo planas 8 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.Integruota etno 

kultūros ir 

technologijų 

pamoka. 2020 

Lietuvos tautodailės 

metai. 

2. Filmo apie 

Lietuvos tautodailę 

peržiūra, aptarimas ir  

pagrindinių 

tautodailės sričių 

pristatymas. 

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyno platforma, 

internetas,  išmanusis 

telefonas, vaizdo 

pamoka Zoom.  

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką 

Zoom. 

  Atlikti užduotį 

(peržiūrėti filmą) iki 

numatytos datos. 

Atpažinti pagrindines 

tautodailės sritis. 

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 16 

14.30    

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:L

ietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97 

 

 

 http://www.seniejiamatai.lt/apie-

mus.html 

1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

,,Polimerinės 

medžiagos”  

2. Praktinė užduotis 

,, Pasigamink 

siurprizą savo 

rankomis” 

 

  

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas  ir 

youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa, vaizdo 

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką Zoom 

Nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojui į el. dienyną 

iki nurodydos 

atsiskaitymo datos.  

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 29 

14.30  

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/si

te/mo/mo_id/235 

 

 

https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97
http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235


pamoka Zoom. 

 

Technologijų (konstrukcinės medžiagos) nuotolinio mokymo planas 10 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.Integruota etno 

kultūros ir 

technologijų 

pamoka. 2020 

Lietuvos tautodailės 

metai. 

2. Filmo apie 

Lietuvos tautodailę 

peržiūra, aptarimas ir  

pagrindinių 

tautodailės sričių 

pristatymas. 

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyno platforma, 

internetas,  išmanusis 

telefonas, vaizdo 

pamoka Zoom.  

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką 

Zoom. 

  Atlikti užduotį 

(peržiūrėti filmą) iki 

numatytos datos. 

Atpažinti pagrindines 

tautodailės sritis. 

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 16 

14.30    

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:L

ietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97 

 

 

 http://www.seniejiamatai.lt/apie-

mus.html 

1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

,,Polimerinės 

medžiagos”  

2. Praktinė užduotis 

,, Pasigamink 

siurprizą savo 

rankomis” 

 

  

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas  ir 

youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa, vaizdo 

pamoka Zoom. 

Teorinė užduotIs per  

google. com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

Aptarimas ir  pristatymas 

per vaizdo pamoką Zoom 

Nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojui į el. dienyną 

iki nurodydos 

atsiskaitymo datos.  

Kaupiamasis pažymys į 

el. dienyną. 

2020 05 29 

14.30  

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/si

te/mo/mo_id/235 

 

 

 

Fizinio ugdymo nuotolinio mokymo planas 5-10 klasėms 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Lietuvi%C5%B3_tautodail%C4%97
http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
http://www.seniejiamatai.lt/apie-mus.html
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235


Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

 Fizinis aktyvumas 

žingsniuojant 

Tamo dienyne Savarankiškas darbas 

Darbų aptarimas Tamo 

Nufotografuoti nueitus 

žingsnius ir atsiųsti 

mokytojai į el. dienyną 

iki nurodytos 

atsiskaitymo datos 

(kiekvienos savaitės 

penktadienį). 

Kaupiamasis vertinimas 

StepUp: Track Steps: 

http://www.thestepupapp.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=xZ8y

CWkI1RQ  

Apšilimo pratimai, jų 

reikšmė ir svarba 

5-10 kl. 

Užduočių pateikimas 

Tamo dienyne 

Savarankiškas darbas 

 

Darbų aptarimas Tamo 

Testas  

Tempimo pratimai, 

jų svarba reikšmė  

5-10 kl. 

Užduočių pateikimas 

Tamo dienyne 

Savarankiškas darbas 

Darbų aptarimas Tamo 

Nufotografuoti arba  

nufilmuoti iki 1 min. 

atliekamus pratimus ir 

atsiųsti mokytojai į el. 

dienyną iki nurodytos 

atsiskaitymo datos. 

Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

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

AdncNb4  

Mankšta arba lengva 

treniruotė 

5-6 kl. 

Užduočių pateikimas 

Tamo dienyne 

Atlieka mankštą arba 

treniruotę tarp pamokų 

arba po jų  

Savarankiškas darbas 

Darbų aptarimas Tamo 

Nufotografuoti 

atliekamus pratimus ir 

atsiųsti mokytojai į el. 

dienyną iki nurodytos 

atsiskaitymo datos. 

Kaupiamasis vertinimas 

Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

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

W88l7LLF8&fbclid=IwAR1wby011wtD

CC_sedcbBgkvtvz9dF0a8h12-

http://www.thestepupapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xZ8yCWkI1RQ
https://www.youtube.com/watch?v=xZ8yCWkI1RQ
https://www.youtube.com/watch?v=AjwaAdncNb4
https://www.youtube.com/watch?v=AjwaAdncNb4
https://www.youtube.com/watch?v=VCW88l7LLF8&fbclid=IwAR1wby011wtDCC_sedcbBgkvtvz9dF0a8h12-N0zgHI4NszmF97zdkHKCXY
https://www.youtube.com/watch?v=VCW88l7LLF8&fbclid=IwAR1wby011wtDCC_sedcbBgkvtvz9dF0a8h12-N0zgHI4NszmF97zdkHKCXY
https://www.youtube.com/watch?v=VCW88l7LLF8&fbclid=IwAR1wby011wtDCC_sedcbBgkvtvz9dF0a8h12-N0zgHI4NszmF97zdkHKCXY


 N0zgHI4NszmF97zdkHKCXY  

Treniruotė 

panaudojant 

netradicines 

priemones 

5-6 kl. 

Užduočių pateikimas 

Tamo dienyne 

Savarankiškas darbas 

Darbų aptarimas Tamo 

 

Nufotografuoti arba  

nufilmuoti iki 1 min. 

atliekamus pratimus su 

netradicinėmis 

priemonėmis  ir atsiųsti 

mokytojai į el. dienyną 

iki nurodytos 

atsiskaitymo datos. 

Kaupiamasis vertinimas 

Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

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

xNv1VBag&fbclid=IwAR1P4xYTml6a2

PnJosq5C2AXFEDBKdS4JHvfHtjNEM

Y1jd1sTtRN1lRETrk 

https://www.facebook.com/instituti.harry

fultz/videos/248712402920057/   

 

https://www.facebook.com/instituti.harry

fultz/videos/256139178878199/   

 

https://www.facebook.com/DieteSiExerci

tii/videos/1149420335118031/   

 

https://www.facebook.com/lucia.jurdin/vi

deos/2678715392250420/   

Visos savaitės fizinio 

aktyvumo treniruotės 

Kiekviena 

treniruočių diena yra 

skirta vis kitų 

raumenų grupėms 

7-10 kl. 

Užduočių pateikimas 

Tamo dienyne 

kiekvienai klasių grupei 

 

Savarankiškas darbas 

Darbų aptarimas Tamo 

Kaupiamasis vertinimas Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

Pirmadienis      

https://youtu.be/ZBQsGbn8s64 (viso 

kūno 1 dalis) 

Antradienis      

https://youtu.be/6SeEzNpVGz8 (kojos) 

Trečiadienis     

https://youtu.be/siYSfvqoFYo  (liemuo, 

https://www.youtube.com/watch?v=VCW88l7LLF8&fbclid=IwAR1wby011wtDCC_sedcbBgkvtvz9dF0a8h12-N0zgHI4NszmF97zdkHKCXY
https://www.youtube.com/watch?v=EPDxNv1VBag&fbclid=IwAR1P4xYTml6a2PnJosq5C2AXFEDBKdS4JHvfHtjNEMY1jd1sTtRN1lRETrk
https://www.youtube.com/watch?v=EPDxNv1VBag&fbclid=IwAR1P4xYTml6a2PnJosq5C2AXFEDBKdS4JHvfHtjNEMY1jd1sTtRN1lRETrk
https://www.youtube.com/watch?v=EPDxNv1VBag&fbclid=IwAR1P4xYTml6a2PnJosq5C2AXFEDBKdS4JHvfHtjNEMY1jd1sTtRN1lRETrk
https://www.youtube.com/watch?v=EPDxNv1VBag&fbclid=IwAR1P4xYTml6a2PnJosq5C2AXFEDBKdS4JHvfHtjNEMY1jd1sTtRN1lRETrk
https://www.facebook.com/instituti.harryfultz/videos/248712402920057/
https://www.facebook.com/instituti.harryfultz/videos/248712402920057/
https://www.facebook.com/instituti.harryfultz/videos/256139178878199/
https://www.facebook.com/instituti.harryfultz/videos/256139178878199/
https://www.facebook.com/DieteSiExercitii/videos/1149420335118031/
https://www.facebook.com/DieteSiExercitii/videos/1149420335118031/
https://www.facebook.com/lucia.jurdin/videos/2678715392250420/
https://www.facebook.com/lucia.jurdin/videos/2678715392250420/
https://youtu.be/ZBQsGbn8s64
https://youtu.be/6SeEzNpVGz8
https://youtu.be/siYSfvqoFYo


pilvo presas) 

Ketvirtadienis  

https://youtu.be/o2g781FmD30 (rankos) 

Penktadienis    https://youtu.be/VfkBp-

d1Rig  (viso kūno 2 dalis)  

Kūno raumenų 

stiprinimas 

 

Užduotys pateikiamos 

el. Tamo dienyne. 

Mokomoji medžiaga – 

video pateikiama 

naudojantis youtube 

platforma. 

Savarankiškas darbas 

namuose 

Atlikimo terminas iki 

gegužės 8d. Savęs 

įsivertinimas. 

Youtube nuorodas pateikiamos Tamo 

dienyne.  

https://www.youtube.com/watch?v=7SS-

ZpAI-fA 

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

r8J8S4g4 

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

98EYylY 

Zumba linksmai 

namuose 

Užduotys pateikiamos 

el. Tamo dienyne. 

Mokomoji medžiaga – 

video pateikiama 

naudojantis youtube 

platforma. 

Savarankiškas darbas 

namuose 

Atlikimo terminas iki 

gegužės 15d. Savęs 

įsivertinimas. 

Youtube nuorodas pateikiamos Tamo 

dienyne. 

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

mPaKb1M 

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

_KgYdAU 

https://www.youtube.com/watch?v=9PkP

PYXvsFY 

https://www.youtube.com/watch?v=Rj2I

ubFfEqY 

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

cZgSgSHI 

Pratimų kompleksas 

skirtas nugarai ir 

pilvo presui 

Užduotys pateikiamos 

el. Tamo dienyne. 

Mokomoji medžiaga – 

video pateikiama 

naudojantis youtube 

platforma. 

Savarankiškas darbas 

namuose 

Atlikimo terminas iki 

gegužės 22d. Savęs 

įsivertinimas. 

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

RQbMJVI 

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

mNrbvzA 

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

kBQq6BY 

Pilateso mankšta 

namuose 

Užduotys pateikiamos 

el. Tamo dienyne. 

Mokomoji medžiaga – 

Savarankiškas darbas 

namuose 

Atlikimo terminas iki 

gegužės 29d. Savęs 

įsivertinimas. 

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

389R0No&t=768s 

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

https://youtu.be/o2g781FmD30
https://youtu.be/VfkBp-d1Rig
https://youtu.be/VfkBp-d1Rig
https://www.youtube.com/watch?v=7SS-ZpAI-fA
https://www.youtube.com/watch?v=7SS-ZpAI-fA
https://www.youtube.com/watch?v=UqKr8J8S4g4
https://www.youtube.com/watch?v=UqKr8J8S4g4
https://www.youtube.com/watch?v=cRjx98EYylY
https://www.youtube.com/watch?v=cRjx98EYylY
https://www.youtube.com/watch?v=cLJfmPaKb1M
https://www.youtube.com/watch?v=cLJfmPaKb1M
https://www.youtube.com/watch?v=nynd_KgYdAU
https://www.youtube.com/watch?v=nynd_KgYdAU
https://www.youtube.com/watch?v=9PkPPYXvsFY
https://www.youtube.com/watch?v=9PkPPYXvsFY
https://www.youtube.com/watch?v=Rj2IubFfEqY
https://www.youtube.com/watch?v=Rj2IubFfEqY
https://www.youtube.com/watch?v=QRZcZgSgSHI
https://www.youtube.com/watch?v=QRZcZgSgSHI
https://www.youtube.com/watch?v=qsMJRQbMJVI
https://www.youtube.com/watch?v=qsMJRQbMJVI
https://www.youtube.com/watch?v=roSymNrbvzA
https://www.youtube.com/watch?v=roSymNrbvzA
https://www.youtube.com/watch?v=dr_YkBQq6BY
https://www.youtube.com/watch?v=dr_YkBQq6BY
https://www.youtube.com/watch?v=BfkX389R0No&t=768s
https://www.youtube.com/watch?v=BfkX389R0No&t=768s
https://www.youtube.com/watch?v=qGBUD3yARwY


video pateikiama 

naudojantis youtube 

platforma. 

UD3yARwY 

https://www.youtube.com/watch?v=uOJ9

aPMk2sE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qGBUD3yARwY
https://www.youtube.com/watch?v=uOJ9aPMk2sE
https://www.youtube.com/watch?v=uOJ9aPMk2sE

