
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 

Muzikinio filmo 

„Muzikos garsai“ (R. 

Rodžersas) 

stebėjimas ir 

analizavimas 

Mokiniams pateikiami 

klausimai (word), tamo 

dienyne pateikiama 

filmo nuoroda.  

Savarankiškas filmo 

stebėjimas ir 

analizavimas.  

Vertinami mokinių 

atsakymai į pateiktus 

klausimus. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(Kovo 30 d.  – balandžio 

10 d.) 

https://ww.0123movies.su/movie/the-

sound-of-music-1965-online-

123movies/watching/?ep=1  

Muzikinė pasaka. S. 

Prokofjevas 

„Petriukas ir vilkas“ 

Mokomoji medžiaga 

pateikiama .ppt 

formatu, mokiniams 

pasiekiama tamo 

dienyne.  

Pateiktis sudaro: teorinė 

medžiaga, muzikos 

klausymo ir kūrybinė 

užduotys.  

Vertinamos mokinių 

atliktos ir atsiųstos 

užduotys. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(Balandžio 13 d. – 

balandžio 24 d.) 

https://h5p.org/node/765166 

Muzikos raštas Mokomoji medžiaga 

pateikiama .ppt 

formatu, užduotys 

(word). Internetinės 

nuorodos pateikiamos 

tamo dienyne.  

Power point pateiktys, 

word, youtube.  

Vertinamos mokinių 

atliktos ir atsiųstos 

užduotys. Darbui atlikti 

skiriama 1 savaitė. 

(Balandžio 27 d. – 

balandžio 30 d.) 

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

mlfZlgk  

 

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

5ywzrsk  

 

Muzikos nuotolinio mokymo planas 6 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Muzikinio filmo 

„Džiaugsmingas 

triukšmas“ (angl. 

Mokiniams pateikiami 

klausimai (word), tamo 

dienyne pateikiama 

Savarankiškas filmo 

stebėjimas ir 

analizavimas.  

Vertinami mokinių 

atsakymai į pateiktus 

klausimus. Darbui atlikti 

https://filmux.net/5698-dziaugsmingas-

triuksmas-joyful-noise-2012.html  

https://ww.0123movies.su/movie/the-sound-of-music-1965-online-123movies/watching/?ep=1
https://ww.0123movies.su/movie/the-sound-of-music-1965-online-123movies/watching/?ep=1
https://ww.0123movies.su/movie/the-sound-of-music-1965-online-123movies/watching/?ep=1
https://h5p.org/node/765166?fbclid=IwAR2K5GXT_51Xf-AScET0kbUFBCxtQ0k6BNg_r65Ri0_teMak6OdGIqwVTzU
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=JryT5ywzrsk
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Joyful noise) 

stebėjimas ir 

analizavimas 

filmo nuoroda.  skiriamos 2 savaitės. 

(Kovo 30 d.  – balandžio 

10 d.) 

V. Klova opera 

„Pilėnai“ 

Mokomoji medžiaga 

pateikiama .ppt 

formatu, mokiniams 

pasiekiama tamo 

dienyne.  

Pateiktis sudaro: teorinė 

medžiaga, muzikos 

klausymo ir kūrybinė 

užduotys.  

Vertinamos mokinių 

atliktos ir atsiųstos 

užduotys. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(Balandžio 13 d. – 

balandžio 24 d.) 

Mokiniams informacija bus siunčiama 

tamo dienynu. 

E. Balsys „Eglė 

žalčių karalienė“  

Mokomoji medžiaga 

pateikiama ppt formatu, 

užduotys (word).  

Internetinės nuorodos 

pateikiamos tamo 

dienyne.  

Savarankiškas filmo 

stebėjimas ir 

analizavimas. Power 

point pateiktys, word. 

Vertinamos mokinių 

atliktos ir atsiųstos 

užduotys. Darbui atlikti 

skiriama 1 savaitė. 

(Balandžio 27 d. – 

balandžio 30 d.) 

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

qU7vdqUw   

 

Muzikos nuotolinio mokymo planas 7 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Muzikinio filmo 

„Džiaugsmingas 

triukšmas“ (angl. 

Joyful noise) 

stebėjimas ir 

analizavimas 

Mokiniams pateikiami 

klausimai (word), tamo 

dienyne ir msn grupėje 

pateikiama filmo 

nuoroda 

Savarankiškas filmo 

stebėjimas ir 

analizavimas. 

Vertinami mokinių 

atsakymai į pateiktus 

klausimus. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(03.31 – 04.14) 

https://filmux.net/5698-dziaugsmingas-

triuksmas-joyful-noise-2012.html 

V.A.Mocartas 

Variacijos 

Mokomoji medžiaga 

pateikiama ppt formatu, 

užduotys (word).   

Pateiktis sudaro: teorinė 

medžiaga, muzikos 

klausymo ir kūrybinė 

užduotys.  

Vertinamos mokinių 

atliktos ir atsiųstos 

užduotys. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(04.14 – 04.28) 

Mokiniams informacija bus siunčiama 

tamo dienynu, msn grupėje. 

Muzikos ritmas ir 

raštas 

Mokomoji medžiaga 

pateikiama ppt formatu, 

Power point pateiktys, 

word, youtube.  

Vertinamos mokinių 

atliktos ir atsiųstos 

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

WgOf2lSA 

https://www.youtube.com/watch?v=uHNqU7vdqUw
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užduotys (word). 

Internetinės nuorodos 

pateikiamos tamo 

dienyne ir msn grupėje. 

užduotys. Darbui atlikti 

skiriama 1 savaitė. (04.27 

- 04.30) 

 

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

ijhRIOs 

 

Muzikos nuotolinio mokymo planas 8 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Miuziklo „Mamma 

mia“ stebėjimas ir 

analizavimas 

Mokiniams pateikiami 

klausimai (word), tamo 

dienyne pateikiama 

filmo nuoroda.  

Savarankiškas filmo 

stebėjimas ir 

analizavimas.  

Vertinami mokinių 

atsakymai į pateiktus 

klausimus. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(Kovo 30 d.  – balandžio 

10 d.) 

https://filmux.net/364-mamma-mia.html  

Miuziklo „Mamma 

mia. Štai ir mes“ 

stebėjimas ir 

analizavimas 

Mokiniams pateikiami 

klausimai (word), tamo 

dienyne pateikiama 

filmo nuoroda.  

Savarankiškas filmo 

stebėjimas ir 

analizavimas.  

Vertinami mokinių 

atsakymai į pateiktus 

klausimus. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(Balandžio 13 d. – 

balandžio 24 d.) 

https://filmux.net/9496-mamma-mia-stai-

ir-mes.html 

Simfoninio orkestro 

sudėtis ir 

išsidėstymas  

Mokomoji medžiaga 

pateikiama ppt formatu, 

užduotys (word).  

Internetinės nuorodos 

pateikiamos tamo 

dienyne.  

Pateiktis sudaro: teorinė 

medžiaga, muzikos 

klausymo ir kūrybinė 

užduotys. 

Vertinamos mokinių 

atliktos ir atsiųstos 

užduotys. Darbui atlikti 

skiriama 1 savaitė. 

(Balandžio 27 d. – 

balandžio 30 d.) 

Mokiniams informacija bus siunčiama 

tamo dienynu.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vRSJijhRIOs
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Muzikos nuotolinio mokymo planas 10 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Muzikinio filmo 

„Bohemijos 

rapsodija“ (angl. 

„Bohemian 

Rhapsody“ 

stebėjimas ir 

analizavimas 

Mokiniams pateikiami 

klausimai (word), tamo 

dienyne ir msn grupėje 

pateikiama filmo 

nuoroda. 

Savarankiškas filmo 

stebėjimas ir 

analizavimas.  

Vertinami mokinių 

atsakymai į pateiktus 

klausimus. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(04.03 – 04.17) 

https://filmux.net/9538-bohemijos-

rapsodija.html 

Muzikinis referatas 

lietuvių muzikos 

tema. 

Mokiniams 

pateikiamos 5 temos 

(word) 

Savarankiškas referato 

rašymas. 

Vertinami mokinių 

pasirinkti ir atlikti 

referatai. Darbui atlikti 

skiriamos 2 savaitės. 

(04.17 – 04.30) 

Mokiniams informacija bus siunčiama 

tamo dienynu ir msn grupėje. 

 

Dailės nuotolinio mokymo planas 5 klasėms 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1. Natiurmortas.  

Natiurmorto 

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 

balandžio 10 d. 

*Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

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

at_pagr.htm - savarankiškam žinių 

gilinimui 

 

2. Fotografuoto *Dvi 2 užduoties atlikimo * Vertinimas pažymiu pagal * Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

https://filmux.net/9538-bohemijos-rapsodija.html
https://filmux.net/9538-bohemijos-rapsodija.html
http://ars.mkp.emokykla.lt/puslap_z/nat_pagr.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/puslap_z/nat_pagr.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/puslap_z/nat_pagr.htm


natiurmorto 

interpretacija 

grafikos 

priemonėmis 

 konsultacijos, Messenger 

uždarose grupėse  

*2 užduoties savarankiškas 

atlikimas 

*Darbų aptarimas 

Messenger uždarose grupėse  

užduotyje pateiktus kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

balandžio 27 d.  

*Darbų aptarimas Zoom.us 

platformoje.  

arba Messenger uždarose 

grupėse. 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

 

 

Dailės nuotolinio mokymo planas 6 klasėms 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Ritmas.  

Velykinė 

kompozicija 

 

*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 

balandžio 29 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. 

 

https://www.epaveldas.lt/paieska - 

medžiaga užduoties atlikimui 

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

aile/marguciai.htm    - išsami 

informacija apie margučius 

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

aile/verba.htm  -  išsami informacija 

apie verbas. 

 

 

 

 

Dailės nuotolinio mokymo planas 7 klasėms 

https://www.epaveldas.lt/paieska
https://www.epaveldas.lt/paieska
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Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Portretas.  

Termino „Portretas 

su rankomis“ 

samprata 

*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.  

*Darbo aptarimas 

Messenger uždarose 

grupėse. 

*Vertinimas pažymiu pagal 

užduotyje pateiktus kriterijus.  

*1 užduoties nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

balandžio 08 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

ortr_pagr.htm - medžiaga 

savarankiškam mokymuisi. 

 

Portreto 

interpretacija. 

*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 

balandžio 28 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 

http://ars.mkp.emokykla.lt/puslap_z/portr_pagr.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/puslap_z/portr_pagr.htm


Perspektyva. 

 

*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 

balandžio 29 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. 

 

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

QHPKGvzoTs&list=PLL7M9q7kAP

ONEGaEU7A9sYHGpezSHS7Dl&in

dex=9 -savarankiškam žinių 

gilinimui. 

 

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

P5LsbWOQ8o - savarankiškam žinių 

gilinimui. 

 

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

Nq78n02fMQ&t=50s – papildomam, 

savarankiškam žinių gilinimui. 

 

 

Dailės nuotolinio mokymo planas 10 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

https://www.youtube.com/watch?v=kQHPKGvzoTs&list=PLL7M9q7kAPONEGaEU7A9sYHGpezSHS7Dl&index=9
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https://www.youtube.com/watch?v=yNq78n02fMQ&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=yNq78n02fMQ&t=50s
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Siurrealizmas. 

Kompozicija 

„Kėdė“. 

 

*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 

balandžio 22 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/siurrealizmas.htm - savarankiškam 

žinių gilinimui. 

 

 

 

Teatro nuotolinio mokymo planas 1 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

„Lėlių teatras“ – 

personažai. 

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 

„Lėlių teatras“ – kaip 

atrodytų mano lėlė. 

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=U1q4

AzR5CS0&t=395s 

„Lėlių teatras“ – 

Pasakojimas. 

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=vVLr

EV-WsQI 

„Lėlių teatras“ – Užduočių pateikimas Užduočių pateikimas Pateiktos užduoties Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/9h_xx1/siurrealizmas.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/9h_xx1/siurrealizmas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=U1q4AzR5CS0&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=U1q4AzR5CS0&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=U1q4AzR5CS0&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=U1q4AzR5CS0&t=395s
https://www.youtube.com/watch?v=vVLrEV-WsQI
https://www.youtube.com/watch?v=vVLrEV-WsQI


mano spektaklis. TAMO dienyne. TAMO dienyne. 

Savarankiškas darbas. 

atlikimas bus pateikta TAMO dienyne. 

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

EV-WsQI 

 

Teatro nuotolinio mokymo planas 2 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

„Spektaklių rūšys“ – 

dramos spektaklis.  

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

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

uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-

2015/ 

„Spektaklių rūšys“ – 

veikėjai. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktų užduočių 

atlikimas. 

 

„Spektaklių rūšys“ – 

lėlių teatras. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas LRT 

mediatekoje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839

/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-

mokykla 

„Spektaklių rūšys“ – 

palyginimas. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktų užduočių 

atlikimas. 

 

 

Teatro nuotolinio mokymo planas 3 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

„Raiškos priemonės“ 

– Kontrastas 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

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

uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-

https://www.youtube.com/watch?v=vVLrEV-WsQI
https://www.youtube.com/watch?v=vVLrEV-WsQI
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-mokykla
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-mokykla
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-mokykla
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/


dienyne. 2015/ 

„Raiškos priemonės“ 

- pagrindinis 

veikėjas. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktų užduočių 

atlikimas. 

 

„Raiškos priemonės“ 

– lėlės teatre. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas LRT 

mediatekoje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839

/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-

mokykla 

„Raiškos priemonės“ 

– etiudas. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktų užduočių 

atlikimas. 

 

 

Teatro nuotolinio mokymo planas 4 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

„Vaidinimo 

kūrimas“ – 

Personažai ir 

santykiai. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas, NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

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

uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-

2015/ 

„Vaidinimo 

kūrimas“ – Mano 

istorija. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktų užduočių 

atlikimas. 

 

„Vaidinimo 

kūrimas“ – kostiumai 

ir raiškos 

priemonės“. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas LRT 

mediatekoje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839

/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-

mokykla 

„Vaidinimo 

kūrimas“ – Etiudo 

kūrimas. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Pateiktų užduočių 

atlikimas. 

 

 

http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-mokykla
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-mokykla
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http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-mokykla
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-mokykla
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11839/spektaklis-penca-mancevas-zuikiu-mokykla


Teatro nuotolinio mokymo planas 5-8 klasėms 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

„Spektaklio analizė“ 

– pagrindinis įvykis. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

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

uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-

salyje-spektaklio-irasas/ 

„Spektaklio analizė“- 

personažai. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

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

uzkulisiai/lewis-carroll-alisa-stebuklu-

salyje-spektaklio-irasas/ 

„Spektaklio analizė“- 

kostiumas teatre. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

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

uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-

2015/ 

„Spektaklio analizė“- 

spektaklio visuma. 

Užduočių pateikimas 

TAMO dienyne. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas NKDT 

tinklalapyje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Atsakymas į pateiktus 

klausimus. 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį 

bus pateikta TAMO dienyne. 

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

uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-

2015/ 

 

 

Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 1 klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Šokio animacinio 

filmuko „Balerina“ 

Savarankiškas 

mokymasis. Mokiniams  

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas internetinėje 

Mokiniams skiriama 

kūrybinė užduotis, kurią 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį, 

bus pateikta TAMO dienyne. 

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/
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http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
http://dramosteatras.lt/lt/teatro-uzkulisiai/spektaklis-sole-ir-mociutes-2015/
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žiūrėjimas ir 

analizavimas. 

atsiunčiama nuoroda į 

spektaklį, taip pat 

atsiunčiamos užduotys 

(word) failu. 

erdvėje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

atlikę bus vertinami.   

Darbui atlikti skiriamos 2  

savaitės. (Kovo 30 d. – 

balandžio 10 d.) 

https://www.pasakos.lt/balerina/  

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. (Balandžio 13 d. 

– balandžio 24 d.) 

https://youtu.be/d5n4C10Lpek 

 

 

Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 2 klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Šokio spektaklio 

„Eglė žalčių 

karalienė“ žiūrėjimas 

ir analizavimas. 

Savarankiškas 

mokymasis. Mokiniams  

atsiunčiama nuoroda į 

spektaklį, taip pat 

atsiunčiamos užduotys 

(word) failu.  

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas LRT 

mediatekoje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne. 

Mokiniams skiriama 

kūrybinė užduotis, kurią 

atlikę bus vertinami.   

Darbui atlikti skiriamos 2  

savaitės. (Kovo 30 d. – 

balandžio 10 d.)  

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį, 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20000

86708/sokio-spektaklis-eduardas-balsys-

egle-zalciu-karaliene 

 

Lietuvių liaudies 

ratelio „Malūnėlis“ 

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. (Balandžio 13 d. 

– balandžio 24 d.)  

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį, 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://youtu.be/OttJ8TsqloM 

 

 

Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 3 klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

https://www.pasakos.lt/balerina/
https://youtu.be/d5n4C10Lpek
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000086708/sokio-spektaklis-eduardas-balsys-egle-zalciu-karaliene
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000086708/sokio-spektaklis-eduardas-balsys-egle-zalciu-karaliene
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000086708/sokio-spektaklis-eduardas-balsys-egle-zalciu-karaliene
https://youtu.be/OttJ8TsqloM


metodas, priemonės 

Filmo „Šokis hip 

hopo ritmu“ 

žiūrėjimas ir 

analizavimas. 

Savarankiškas 

mokymasis. Mokiniams  

atsiunčiama nuoroda, 

kurios pagalba 

pasiekiamas filmas. 

Atsiunčiamos užduotys 

(word) failu. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas internetinėje 

erdvėje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne.  

Vertinimi mokinių 

atsakymai į pateiktus 

klausimus.  

Darbui atlikti skiriamos 2  

savaitės. (Kovo 30 d. – 

balandžio 10 d.) 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį, 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://filmux.net/1061-sokis-hip-hop-

ritmu-step-up-2006.html  

Lietuvių liaudies 

ratelio „Ciceliukė“ 

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. (Balandžio 13 d. 

– balandžio 24 d.) 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį, 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://youtu.be/6Qh_o16hfx0 

 

 

Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 4 klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Filmo „Šokis hip 

hopo ritmu - 2“ 

žiūrėjimas ir 

analizavimas. 

Savarankiškas 

mokymasis. Mokiniams  

atsiunčiama nuoroda, 

kurios pagalba 

pasiekiamas filmas. 

Atsiunčiamos užduotys 

(word) failu. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas internetinėje 

erdvėje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne.  

Vertinimi mokinių 

atsakymai į pateiktus 

klausimus.  

Darbui atlikti skiriamos 2  

savaitės. (Kovo 30 d. – 

balandžio 10 d.) 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį, 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://filmux.net/239-okis-hip-hopo-

ritmu-2-gatvs.html 

Lietuvių liaudies 

ratelio „Ciceliukė“ 

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. (Balandžio 13 d. 

– balandžio 24 d.) 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį, 

bus pateikta TAMO dienyne. 

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

 

 

https://filmux.net/1061-sokis-hip-hop-ritmu-step-up-2006.html
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Šokio pamokos nuotolinio mokymo planas 5 – 6  klasei: 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Filmo „Šokis hip 

hopo ritmu - 3“ 

žiūrėjimas ir 

analizavimas. 

Savarankiškas 

mokymasis. Mokiniams  

atsiunčiama nuoroda, 

kurios pagalba 

pasiekiamas filmas. 

Atsiunčiamos užduotys 

(word) failu. 

Vaizdo medžiagos 

žiūrėjimas internetinėje 

erdvėje. Užduočių 

pateikimas TAMO 

dienyne.  

Vertinimi mokinių 

atsakymai į pateiktus 

klausimus.  

Darbui atlikti skiriamos 2  

savaitės. (Kovo 30 d. – 

balandžio 10 d.) 

Nuoroda kur galima pasižiūrėti spektaklį, 

bus pateikta TAMO dienyne. 

https://filmux.net/2024-sokis-hip-hopo-

ritmu-3.html 

Projektinis darbas 

„Šokis aplink mus“  

Šokių projekto 

aprašymas pateikiamas 

word formatu, tamo 

dienyne. Šokio 

žingsnelių mokymasis, 

naudojantis youtube 

esančia medžiaga. 

Internetinėje erdvėje 

renkama informacija apie 

šokių filmus, projektus. 

Užduotys turi būti 

parengtos .ppt formatu.  

Vertinami kūrybiniai 

mokinių projektai, jų 

išsamumas ir išpildymas.   

Darbui atlikti skiriamos 2 

savaitės. (Balandžio 13 d. 

– balandžio 24 d.) 

Pavyzdys, kaip turėtų atrodyti šokio 

projektas:  

https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreogr

afija/Loreta_cerneckiene.pdf 

 

Technologijų (tekstilė, mityba) nuotolinio mokymo planas 5 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Projektas „Velykinis 

atvirukas“ 

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 

 

Antras daiktų 

gyvenimas  

Mokytojo pateikta 

mokomoji medžiaga 

pateikties formatu. 

Savarankiškas darbas. 

 

Testas   

Projektas „Šimtakojo 

batai“ 

Užduoties atlikimo 

instrukcijos 

Savarankiškas darbas. 

Kūrybinė užduotis. 

Darbas vertinamas 

pažymiu.  

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

dWN/embed 

https://filmux.net/2024-sokis-hip-hopo-ritmu-3.html
https://filmux.net/2024-sokis-hip-hopo-ritmu-3.html
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/Loreta_cerneckiene.pdf
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/Loreta_cerneckiene.pdf
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


dokumentiniame faile 

(Tamo dienyne) 

 

 

Technologijų (konstrukcinės medžiagos) nuotolinio mokymo planas  5 klasei  

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

juodojo metalo 

(plienas, ketus) 

savybes, 

panaudojimo 

galimybes.  

2.Ant piešimo 

popieriaus lapo pagal 

duotus matmenis 

nubraižyti dėžutės 

išklotinę ir ją iškirpti.  

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa. 

Teorinė užduotis per  

google.com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa.  

  Nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojui į el. 

dienyną iki nurodytos 

atsiskaitymo datos.    

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

te/mo/mo_id/235 

 

http://www.gami.lt/category/darbai-is-

popieriaus 

1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

spalvotojo metalo 

savybes ir 

panaudojimo 

galimybes. 

2.Iš gautos išklotinės 

išlankstyti ir 

suklijuoti dėžutę.   

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas  ir 

youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa. 

Teorinė užduotis per  

google.com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

Nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojui į el. dienyną 

iki nurodytos 

atsiskaitymo datos.  

2020 04 24 

14.30 

Kaupiamasis 

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

te/mo/mo_id/235 

 

http://www.gami.lt/category/darbai-is-

popieriaus 

 

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
http://www.gami.lt/category/darbai-is-popieriaus
http://www.gami.lt/category/darbai-is-popieriaus
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
http://www.gami.lt/category/darbai-is-popieriaus
http://www.gami.lt/category/darbai-is-popieriaus


Technologijų (tekstilė, mityba) nuotolinio mokymo planas 6 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 

 

 

Technologijų (konstrukcinės medžiagos) nuotolinio mokymo planas 6 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

juodojo metalo 

(plienas, ketus) 

savybes, 

panaudojimo 

galimybes.  

2.Ant piešimo 

popieriaus lapo pagal 

duotus matmenis 

nubraižyti dėžutės su 

dangteliuišklotinę ir 

ją iškirpti.  

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa. 

Teorinė užduotis per  

google.com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa.  

  Nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojui į el. 

dienyną iki nurodytos 

atsiskaitymo datos.    

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

te/mo/mo_id/235 

 

http://www.gami.lt/category/darbai-is-

popieriaus 

1Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

Teorinė užduotis per  

google.com ir 

youtube.com  

Nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojui į el. dienyną 

iki nurodytos 

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://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
http://www.gami.lt/category/darbai-is-popieriaus
http://www.gami.lt/category/darbai-is-popieriaus
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235


spalvotojo metalo 

savybes ir 

panaudojimo 

galimybes. 

2.Iš gautos išklotinės 

išlankstyti ir 

suklijuoti dėžutę su 

dangteliu.   

teorinėms užduotims 

nuorodas  ir 

youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa. 

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

atsiskaitymo datos.  

2020 04 24 

14.30 

Kaupiamasis 

http://www.gami.lt/category/darbai-is-

popieriaus 

 

Technologijų (tekstilė, mityba) nuotolinio mokymo planas 7 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Šaltų ir karštų 

patiekalų iš mėsos, 

žuvies, paukštienos, 

gamyba skirtingais 

būdais.  

Mokytojo pateikta 

mokomoji medžiaga 

pateikties formatu. 

Savarankiškas darbas. 

 

Testas - 

Kūrybinis darbas 

„Mano receptų 

knyga“ 

Projekto etapų ir 

užduočių aprašymas 

Savarankiškas darbas. 

Kūrybinė užduotis. 

Darbo aprašymas 

parengtas Office365 

platformoje. 

Vertinimas pažymiu. 

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

dWN/embed 

 

Projektas „Patiekalai 

šios savaitės 

pietums“ 

Projekto etapų ir 

užduočių aprašymas 

Savarankiškas darbas. 

Kūrybinė užduotis. 

Darbo aprašymas 

parengtas Office365 

platformoje. 

Vertinimas pažymiu. 

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

dWN/embed 

 

Audimas, Gobelenas 

miniatiūra. 

 

*Ilgalaikė užduotis su 

išsamiu paaiškinimu 

pateikiama TAMO 

pranešimu. 

*Atskiros užduotys 

pakartojamos TAMO 

namų darbuose. 

*Atsiųstos aiškinamosios 

medžiagos savarankiška 

analizė. 

*Trys užduoties atlikimo 

konsultacijos Messenger 

uždaroje grupėje. 

*Užduoties 

* Vertinimas pažymiu 

pagal užduotyje pateiktus 

kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

balandžio 17 d.  

*Darbų aptarimas 

*Esant poreikiui, iš anksto susitarus, 

Zoom.us platformos prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos prieš pamoką 

TAMO žinute. 

 

 

http://www.gami.lt/category/darbai-is-popieriaus
http://www.gami.lt/category/darbai-is-popieriaus
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


*Konsultacijos, darbų 

aptarimas -  Messenger 

uždaroje grupėje. 

 

 

savarankiškas atlikimas.  

 

Zoom.us platformoje 

arba Messenger uždaroje 

grupėje. 

Papuošalas. *Viena užduoties 

atlikimo konsultacija 

Messenger uždaroje 

grupėje. 

*Savarankiškas darbas.  

 

* Vertinimas pažymiu 

pagal užduotyje pateiktus 

kriterijus.  

*Baigto darbo nuotrauka 

atsiunčiama į el. paštą iki 

balandžio 22 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. 

 

 

 

Technologijų (konstrukcinės medžiagos) nuotolinio mokymo planas  7 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie  

,,Mediena“ 

susipažinti su 

kietmedžio rūšimis: 

ąžuolas, skroblas, 

bukas, klevas, uosis. 

2.Ant spalvoto  

popieriaus lapų, 

pagal duotus 

matmenis nubraižyti  

ir iškirpti apyrankės 

detales.  

Užduočių ir klausimų, 

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa. 

Teorinė užduotis per  

google.com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa.  

  Nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojui į el. 

dienyną iki nurodytos 

atsiskaitymo datos.    

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

te/mo/mo_id/235  

 

 

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

7M88WwRk&t=25s 

 

 

1.Perskaityti el. Užduočių ir klausimų, Teorinė užduotis per  Nufotografuoti ir atsiųsti https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/si

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://www.youtube.com/watch?v=GOA7M88WwRk&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=GOA7M88WwRk&t=25s
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235


dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie  

,,Mediena“  

susipažinti su: beržu, 

egle, pušimi, liepa, 

drebule 

2.Iš gautų apyrankės 

detalių sujungti 

apyrankę.   

pateikimas per Tamo 

dienyną, naudojant 

teorinėms užduotims 

nuorodas  ir 

youtube.com  

tinklalapyje, praktinė 

užduotis pateikiama 

technologinėje 

kortelėje  Word 

programa. 

google.com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

mokytojui į el. dienyną 

iki nurodytos 

atsiskaitymo datos.  

2020 04 24 

14.30 

Kaupiamasis 

te/mo/mo_id/235  

 

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

7M88WwRk&t=25s 

 

Technologijų (tekstilė, mityba) nuotolinio mokymo planas 8 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Stalo serviravimas Mokytojo pateikta 

mokomoji medžiaga 

pateikties formatu. 

Savarankiškas darbas. 

 

Testas - 

Projektas „Šventinio 

stalo serviravimas“ 

Užduoties atlikimo 

instrukcijos 

dokumentiniame faile 

(Tamo dienyne) 

Praktinė - kūrybinė 

užduotis, pagal duotus 

reikalavimus ir vertinimo 

instrukciją. 

Darbo aprašymas 

parengtas Office365 

platformoje. 

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.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą 

,,Augančio medžio 

El. dienyno platforma, 

internetas, fotoaparatas 

arba  išmanusis 

telefonas su 

Teorinė užduotis per  

google.com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

  Nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojui į el. 

dienyną iki nurodytos 

atsiskaitymo datos.    

file:///C:/Users/dell/Desktop/Medziagotyr

os_konspektas_2018_kovas21.doc.pdf 

 

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

https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://www.youtube.com/watch?v=GOA7M88WwRk&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=GOA7M88WwRk&t=25s
https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
https://sway.office.com/s/p80Jq8l9ms0bbdWN/embed
file:///C:/Users/dell/Desktop/Medziagotyros_konspektas_2018_kovas21.doc.pdf
file:///C:/Users/dell/Desktop/Medziagotyros_konspektas_2018_kovas21.doc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LX-1giSy854


dalys“   

2. Ant A4 piešimo 

popieriaus lapo pagal 

duotus, matmenis 

nubraižyti paveikslo 

rėmelio išklotinę ir ją 

iškirpti. 

fotografavimo funkcija,  

youtube.com  

tinklalapis. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa.  

1giSy854 

 

 1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą apie 

,,Medžio kamieno 

sandarą“. 

2. Iškirptą paveikslo 

rėmelio išklotinę 

išlankstyti ir 

suklijuoti. 

El. dienyno platforma, 

internetas, fotoaparatas 

arba  išmanusis 

telefonas su 

fotografavimo funkcija,  

youtube.com  

tinklalapis. 

Teorinė užduotis per  

google.com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

Nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojui į el. dienyną 

iki nurodytos 

atsiskaitymo datos.  

2020 04 24 

14.30 

Kaupiamasis 

file:///C:/Users/dell/Desktop/Medziagotyr

os_konspektas_2018_kovas21.doc.pdf 

 

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

1giSy854 

 

Technologijų (konstrukcinės medžiagos) nuotolinio mokymo planas 10 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

 1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

įkeltą medžiagą ,, 

Medienos gaminiai“   

2. Ant A4 piešimo 

popieriaus lapo pagal 

duotus, matmenis 

nubraižyti paveikslo 

rėmelio išklotinę ir ją 

iškirpti. 

El. dienyno platforma, 

internetas, fotoaparatas 

arba  išmanusis 

telefonas su 

fotografavimo funkcija,  

youtube.com  

tinklalapis. 

Teorinė užduotis per  

google.com ir 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa.  

  Nufotografuoti ir 

atsiųsti mokytojui į el. 

dienyną iki nurodytos 

atsiskaitymo datos.    

file:///C:/Users/dell/Desktop/Medziagotyr

os_konspektas_2018_kovas21.doc.pdf 

 

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

1giSy854 

 

 1.Perskaityti el. 

dienyno prisegtuke 

El. dienyno platforma, 

internetas, fotoaparatas 

Teorinė užduotis per  

google.com ir 

Nufotografuoti ir atsiųsti 

mokytojui į el. dienyną 

file:///C:/Users/dell/Desktop/Medziagotyr

os_konspektas_2018_kovas21.doc.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=LX-1giSy854
file:///C:/Users/dell/Desktop/Medziagotyros_konspektas_2018_kovas21.doc.pdf
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įkeltą medžiagą apie 

,,Medienos 

ruošiniai“. 

2. Iškirptą paveikslo 

rėmelio išklotinę 

išlankstyti ir 

suklijuoti. 

arba  išmanusis 

telefonas su 

fotografavimo funkcija,  

youtube.com  

tinklalapis. 

youtube.com  

tinklalapyje. 

Praktinė užduotis 

pateikiama 

technologinėje kortelėje  

Word programa. 

iki nurodytos 

atsiskaitymo datos.  

2020 04 24 

14.30 

Kaupiamasis 

 

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

1giSy854 

 

Fizinio ugdymo nuotolinio mokymo planas 5-10 klasėms 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Saugus elgesys 

nuotolinių fizinio 

ugdymo pamokų 

metu   

Tamo dienyne  Susipažįsta ir parašo 

žinutę „susipažinau“ 

(Tamo dienyne) 

Tamo dienynas 

Atsisiunčia į savo 

telefoną programėlę  

StepUp 

Tamo dienyne 

instrukcija 

Išsiaiškina programėlės 

galimybes.  

Kaupiamasis vertinimas 

Parašo „atsisiunčiau“ ir 

Praėjusios savaitės 

žingsnių ataskaitą 

atsiunčia pirmadieniais 

(Tamo dienyne) 

„Play“ parduotuvė telefone 

Lengva mankšta Tamo dienyne nuoroda Atlieka mankštą tarp 

pamokų arba po jų  

 

Kaupiamasis vertinimas 

Parašo kiek kartų ir kada 

atliko (Tamo dienyne) 

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

OtIaM--4 Lengva mankšta po/ tarp  

pamokų(as) 

Mankštos pratimai 

namuose 

Užduotys pateikiamos 

el. Tamo dienyne. 

Mokomoji medžiaga – 

video pateikiama 

naudojantis youtube 

platforma. 

Savarankiškas darbas 

namuose 

Atlikimo terminas iki 

balandžio 3d. Savęs 

įsivertinimas. 

Youtube nuorodas pateikiamos Tamo 

dienyne.  

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

3g7fsHJQ 

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

_HjHZxfI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LX-1giSy854
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WltVZZmE 

Žaidimas šeimai Tamo dienyne Pažaisti žaidimą bent 2 k. 

su šeima 

Kaupiamasis vertinimas 

Parašyti atsiliepimą 1-2 

sakiniais ir kas laimėjo 

(Tamo dienyne) 

Tamo dienynas 

Sveikas gėrimas Tamo dienyne Gėrimo gaminimas 

(pagal savo ar kitų 

sukurtą receptą) 

Kaupiamasis vertinimas 

Gėrimo foto, receptas 

(Tamo dienyne) 

 

Pratimai kūno 

mobilumui 

Tamo dienyne nuoroda Savarankiškas darbas  Kaupiamasis vertinimas 

Atsiunčia foto atliekant 

pratimą (Tamo dienyne) 

https://www.facebook.com/VilniausTA/p

osts/1085952198430403 pratimai kūno 

mobilumui  

Judėk sveikai Užduotys pateikiamos 

el. Tamo dienyne. 

Mokomoji medžiaga – 

video pateikiama 

naudojantis youtube 

platforma. 

Savarankiškas darbas 

namuose 

Atlikimo terminas iki 

balandžio 10d. Savęs 

įsivertinimas. 

Youtube nuorodas pateikiamos Tamo 

dienyne. 

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

THv0YOw 

https://www.youtube.com/watch?v=OA6t

eQriR60 

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

_O3HzsH0 

https://www.youtube.com/watch?v=_s34

5yVAkr0 
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