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Lietuvių kalbos mokymo planas 1 klasei  

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

Parvažiavo saulė Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis (11 
pamokų). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
užduočių vertinimas. 

 Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
pateikiamos per 
TAMO.  

Savarankiškas knygos 
skaitymas 

Zoom platforma Savarankiškas knygos 
skaitymas, aptarimas 
(2 pamokos). 

Aptarimas video 
pamokose. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 

Vėl apie save Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Diskusija, temos 
aptarimas video 
pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje (8 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 



pamokos). pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

Mama tik viena Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformose. 

 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje (6 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

Savarankiškas knygų 
skaitymas 

Zoom platforma Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu 
(2 pamokos). 

Aptarimas video 
pamokų metu. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

Paskui saulę ir žiogelį Zoom platforma Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu 
(9 pamokos). 

Aptarimas video 
pamokų metu. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 



Tamo dienyną. 

 

Kartojimas. Kaip 
mums sekėsi išmokti? 

Zoom, 
ema.pamokos.lt 
platformose. 

 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje (7 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
vertinimas. Atskirų 
pratybų puslapių 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys bus 
pateikiamos per 
Tamo dienyną. 

 

 
Lietuvių kalbos mokymo planas 2 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Ilgieji ir trumpieji 
balsiai. 

Zoom, klase.eduka.lt 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt, 
pratybų 
sąsiuviniuose.(Skiria
mos 4 pamokos) 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

Priebalsiai. Zoom, klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 



Savarankiško darbo 
užduotys 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, pratybų 
sąsiuviniuose. 
(Skiriamos 3 
pamokos) 

platformose 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

Dvibalsiai. Zoom, klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Savarankiško darbo 
užduotys 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose ir 
pratybų 
sąsiuviniuose. 
Užduočių aptarimas, 
analizė video 
pamokos metu. 
(Skiriamos 7 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Poskyrio 
apibendrinimas. 

Zoom, klase.eduka.lt 
platformos 

Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje ir pratybų 
sąsiuviniuose. 
Užduočių aptarimas, 
analizė video 
pamokos metu 
(Skiriamos 4 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Pasakojimas pagal 
paveikslėlių seriją. 

Zoom platforma, 
savarankiškas darbas 

Diskusija video 
pamokos metu. 

Savarankiško darbo 
rezultatai aptariami 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 



sąsiuviniuose. Savarankiškas tekstų 
kūrimas (Skiriama 2 
pamokos) 

individualiai, 
atsiunčiant per 
elektroninį paštą. 

pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Įsidėmėtinos rašybos 
žodžiai. 

Zoom, klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Savarankiško darbo 
užduotys 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, pratybų 
sąsiuviniuose. 
(Skiriama 1 pamoka) 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Kalbos garsai. 
Apibendrinimas. 

Zoom, klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Savarankiško darbo 
užduotys 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, pratybų 
sąsiuviniuose. 
(Skiriama 1 pamoka) 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Knygų viktorina. klase.eduka.lt 
platforma 

Teksto užduočių 
atlikimas. (Skiriama 1 
pamoka) 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje 
vertinimas. 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

Žinių apie prozos 
kūrinį 
apibendrinimas. 

Zoom, klase.eduka.lt 
platformos 

Savarankiškas darbas 
su vadovėliu. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje ir pratybų 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 



sąsiuviniuose.  
(Skiriama 1 pamoka) 

užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Kaip gebame skaityti? Zoom platforma Tekstų skaitymas, 
aptarimas video 
pamokos metu. 
(Skiriama 1 pamoka) 

Apklausa žodžiu video 
pamokos metu. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną.  

Kalba: tekstas, 
sakinys, žodis, 
garsas/raidė. 
Kartojimas. 

Zoom, klase.eduka.lt 
platformos 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje ir pratybų 
sąsiuviniuose.  
(Skiriama 1 pamoka) 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Žodžių rašyba ir 
sakinių skyryba. 
Kartojimas. 

klase.eduka.lt 
platforma 

Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje ir pratybų 
sąsiuviniuose. 
(Skiriama 1 pamoka) 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

Ko išmokau? ema.pamokos.lt 
platforma 

Apibendrinamojo 
testo atlikimas, žinių 
įsivertinimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
platformoje rezultatai. 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

 

 
Lietuvių kalbos mokymo planas 3 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 



priemonės 

Daiktavardžio 
požymiai.  

Zoom platforma, 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje  

Diskusija grupėje 
video pamokos metu.  
Savarankiško darbo 
užduotys. Užduočių, 
atliktų platformoje 
klase.eduka.lt 
paaiškinimas ir 
aptarimas.  
(skiriamos 4 
pamokos)  

Atlikti darbai 
pristatomi 
individualiai video 
pamokoje (sutartu 
laiku). 
Formuojamasis 
vertinimas.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 

Daiktavardis. Skaičiai 
ir giminės.  

Zoom platforma, 
užduotys 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiško darbo 
užduotys. Užduočių, 
atliktų platformose 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas, analizė 
(skiriamos 4 
pamokos) 

Savarankiško darbo 
užduočių vertinimas 
emapamokos.lt 
platformoje. 
Formuojamasis 
vertinimas.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 

Daiktų ypatybės. 
Būdvardis.  

Zoom platforma, 
savarankiškas darbas 
emapamokos.lt 

Temos analizė video 
pamokos metu. 
Užduočių, atliktų 
savarankiškai, 
aptarimas video 
pamokose ir 
individualiai 
(skiriamos 3 
pamokos) 

Savarankiško darbo 
užduočių vertinimas 
emapamokos.lt.  
Formuojamasis 
vertinimas.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO.  



Būdvardžių giminės, 
skaičiai.  

Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose ir  su 
vadovėlio medžiaga, 
video pamoka  zoom 
platformoje  

Savarankiškas tekstų 
kūrimas, atsižvelgiant 
į vadovėlyje pateiktą 
medžiagą (skiriamos 
4 pamokos) 
 

Atliktų savarankiško 
darbo užduočių 
aptarimas video 
pamokos metu.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO.  

Būdvardžių rašyba.  Zoom platforma.  
Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose   

Žinių apie būdvardį 
įtvirtinimas atliekant 
gramatikos pratimus 
grupėje ir 
individualiai 
(skiriamos 2 
pamokos) 
 

Atliktų savarankiško 
darbo užduočių 
aptarimas video 
pamokų metu.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 

Kalbos dalys.  
Veiksmažodis,  
prieveiksmis, 
daiktavardis, 
būdvardis. 
Kartojimas.  

Zoom platforma.  
Platforma 
emapamokos.lt 

Temų apie kalbos 
dalis apibendrinimas, 
kartojimas. Zoom 
pamokos metu žodžiu 
pakartojama, ką žino 
apie kalbos dalis.  
Žinios įtvirtinamos 
savarankišku darbu 
emapamokos.lt 
platformoje.  
Atliekamas testas.  
(skiriamos 4 
pamokos) 

Testo rezultatų 
analizė. Mokiniai 
vertinimą matys 
platformoje, kurioje 
atliko užduotį.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną.  
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 
 



Aprašymas.  
Ką apie save gali 
papasakoti daiktai? 

Zoom platforma. 
Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose.  

Savarankiškas tekstų 
kūrimas, atsižvelgiant 
į video pamokoje 
aptartą ir vadovėlyje 
pateiktą medžiagą 
(skiriamos 2 
pamokos) 
 

Savarankiško darbo 
rezultatai pristatomi 
individualiai 
(atsiunčiant Skype 
programa arba per 
Tamo). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 

Žodžių reikšmė.  Zoom platforma.  
Savarankiškas darbas 
emapamokos.lt ir 
sąsiuviniuose 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiško darbo 
užduotys. Užduočių, 
atliktų platformoje  
emapamokos.lt 
aptarimas, analizė 
(skiriamos  2 
pamokos) 

Apklausa žodžiu video 
pamokoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 
Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
platformoje rezultatai.  

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 

Teksto suvokimas.  Savarankiškas darbas 
su vadovėlio medžiaga 
ir sąsiuviniuose.  

Savarankiško darbo 
užduotys (skiriama 1 
pamoka) 

Savarankiško darbo 
rezultatai pristatomi 
individualiai 
(atsiunčiant Skype 
programa arba per 
Tamo). 

Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 
 



Ko išmokau? Savarankiškas darbas 
platformoje 
emapamokos.lt  

Apibendrinamojo 
testo atlikimas, žinių 
įsivertinimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt 
platformoje rezultatai. 

Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per TAMO. 

 
Lietuvių kalbos mokymo planas 4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

Pažintis su autorine 
pasaka, jos veikėjais.  

Savarankiškas darbas 
su vadovėliu ir 
pratybų sąsiuviniu, 
Zoom platformoje. 

Pasakos skaitymas, 
veiksmų grandinės 
sudarymas, veikėjų 
apibūdinimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Apklausa žodžiu 
Zoom pamokos metu. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 

Įsidėmėtinos rašybos 
žodžiai. Prieveiksmių 
rašyba. 

Savarankiškas darbas 
Eduka pratybose. 

Atliktų užduočių 
Eduka pratybose 
aptarimas. (2 
pamokos) 

Apklausa žodžiu 
ZOOM pamokos 
metu.Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus  
pateikta per Tamo 
dienyną. 

S. Nėris. Vėjas ir Savarankiškas darbas Eilėraščio mokymasis Individualus Zoom prisijungimo 



vaikai.  su vadovėliu. mintinai ir 
atsiskaitymas 
(skiriama 1 pamoka) 

atsiskaitymas Zoom 
pamokos metu. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 

P. Cvirka. Vartiklis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Šukys. Kalbos dalių 
ginčas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sakinio dalys. 
 
 
 
 

Savarankiškas darbas 
pratybose, 
sąsiuvinyje, Zoom 
platformoje. 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
pratybose,Zoom 
platformoje. 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne. 
 
 

Pajaus rašytojo 
pasakojimo savitumą, 
meniškus vaizdus, 
kalbos grožį. Rašys 
rašinį apie pavasarį. 
( skiriama 3 pamokos) 
 
 
 
 
 
Prisimins išmoktas 
kalbos dalis. 
Remdamiesi dalykiniu 
tekstu aptars 
kiekvienos kalbos 
dalies reikšmę kalboje 
(skiriama 2 pamokos) 
 
 
 
Prisimins sakinio 
dalis, nagrinės 
sakinius ( skiriamos 2 
pamokos) 
 

Individualus rašinio 
skaitymas Zoom 
pamokos metu. 
Formuojamasis 
vertinimas. 
 
 
 
 
 
 
Apklausa žodžiu 
Zoom pamokos metu. 
Formuojamasis 
vertinimas.      
 
 
 
 
 
 
Apklausa žodžiu. 
Nagrinėtų sakinių 
aptarimas. Zoom 
platformoje. 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 



 
 
 
 
Pagrindinės ir 
antrininkės sakinio 
dalys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Žilinskaitė. Gaidžio 
kalnelis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.Matutis. Šlamštinio 
festivalis. Ar 
nešiukšliname savo 
kalbos? 

 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
pratybose, 
sąsiuvinyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
su knyga,užduotis 
pratybose, Zoom 
platforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
su knyga, užduotis 
pratybose  Zoom 
platforma. 

 
 
 
Savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriamos 2 
pamokos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriama 3 pamokos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskutuos apie kalbos 
šiukšlinimą, pasakys 
nuomonę apie savo 
kalbą, sieks ją 

 
 
 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apklausa žodžiu video 
pamokoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apklausa  žodžiu 
Zoom  pamokoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 
 

darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per  
Tamo dienyną. 
 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną.  
Savarankiško darbo 
užduotis bus pateikta 
per Tamo dienyną. 
 
 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 



 
 
 
 
 
 
 
 
Raiškusis dialogo 
skaitymas. Sakinio 
skyrybos ženklai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knygos, kurias norisi 
skaityti ir skaityti.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu ir 
pratybų sąsiuviniu 
video pamoka Zoom 
platformoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, užduotis 
pratybose ir 
sąsiuvinyje. 
 
 
 
 
 
 
 

švarinti, tobulinti ( 
skiriama 2 pamokos) 
 
 
 
 
 
 
Mokysis raiškiai 
skaityti dialogą, 
pakartos dialogo 
skyrybos ženklus. 
Skaitant tinkamai 
intonuos sakinius, 
teisingai sudės 
skyrybos ženklus 
sakinio gale 
(skiriamos 2 
pamokos) 
 
 
 
Pasitikrins skaitymo 
gebėjimus, skaitys 
tekstą su trukdžiais. 
Apibendrins, ką 
sužinojo apie 
šiuolaikinių rašytojų 
kūrybą (skiriamos 2 
pamokos) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Skaitytų tekstų 
aptarimas. Apklausa 
žodžiu video 
pamokoje. Atliktos 
užduotys siunčiamos 
per Tamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apklausa žodžiu 
pamokos metu. 
Formuojamasis 
vertinimas. 
 
 
 
 
 
 
 
Atliktos užduotys 

dienyną. Savarankiško 
darbo užduotis bus 
pateikta per Tamo 
dienyną. 
 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotys 
pateikiamos per 
Tamo. 
 
 
 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotys 
pateikiamos per 
Tamo. 
 
 
 



Pasivaikščiokime po 
sakinių mišką. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jei skaitysiu - pats 
viską sužinosiu. Ar aš 
- skaitantis vaikas? Ko 
išmokau? 
 

Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, užduotis 
pratybose ir 
sąsiuvinyje,  Zoom 
platforma.  
 
 
 
 
 
 
Savarankiškas darbas 
Eduka pratybose. 
Užduočių atlikimas 
pratybose ir 
sąsiuvinyje. 
 
 
 
 

Žinių apie sakinį 
apibendrinimas, 
sakinio dalių 
kartojimas. Įvertins, 
ar moka sudaryti 
sakinius, juos sieti 
tekste (skiriamos 2 
pamokos) 
 
 
 
Atsakymai į pateiktus 
klausimus ( skiriamos 
3 pamokos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

siunčiamos per Tamo 
dienyną.Formuojama-
sis vertinimas. 
 
 
 
 
 
 
 
Atsakymų į klausimus 
pristatymas, siunčiant 
per Tamo. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotys 
pateikiamos per 
Tamo. 
 
 
 
Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. Savarankiško 
darbo užduotys 
pateikiamos per 
Tamo. 

Matematikos mokymo planas 1 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Diagrama. Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt 
platformoje ir Zoom 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 



platforma. atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Tekstinių uždavinių 
sprendimas 

Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose ir Zoom 
platformoje 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Dviženklių skaičių 
sudėtis 

Savarankiškas darbas 
su pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom,  
ema.pamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų 
ema.pamokos.lt 
platformoje 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt 
platformoje. 
savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Dviženklių skaičių 
sudėtis. Veiksmai 
stulpeliu. 

Savarankiškas darbas 
su pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom,  
ema.pamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų 
ema.pamokos.lt 
platformoje 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 pamokos) 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt 
platformoje. 
savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 



Dviženklių skaičių 
atimtis 

Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose ir Zoom 
platformoje 
 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 

Dviženklių skaičių 
atimtis. Veiksmai 
stulpeliu. 

Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt 
platformoje ir Zoom 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 

Kartojimas. Testas. Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt 
platformoje ir Zoom 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt  
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo  
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 



Daugiakampiai Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt 
platformoje ir Zoom 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 
pamokos). 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 

Ilgio matavimas Užduotys klasė. 
eduka.lt platformoje 

Savarankiško darbo 
užduočių  atliktų 
klase.eduka.lt  
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Testų, atliktų klase. 
eduka.lt  platformoje, 
rezultatų aptarimas ir 
analizė. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 

Skaičiuotuvas Savarankiškas darbas 
su pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom,  
ema.pamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų 
ema.pamokos.lt 
platformoje 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 pamokos) 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt 
platformoje. 
savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 



Kartojimas.Testas. Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose,  
klasė. eduka.lt , 
ema.pamokos. 
lt,Zoom platformose 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 2 pamokos) 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose, 
savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 
 

 
Matematikos mokymo planas 2 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Kartojimas. 
Testas. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(formuojamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  
 

Daiktų dalijimas į 
lygias dalis. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 



Zoom platformose. emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

(kaupiamasis 
vertinimas). 

užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Dalybos veiksmas. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Savarankiško darbo 
užduočių rezultatų 
vertinimas 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Dalinys, daliklis, 
dalmuo. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt  ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt , 
platformoje, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(formuojamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Tekstinių uždavinių 
sprendimas. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas.
Kaupiamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Daugybos ir dalybos 
ryšys. 

Savarankiškas darbas 
testų sąsiuvinyje ir  
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Apibendrinimas  
išeitos medžiagos ir 
patikrinimas mokinių 
žinių ir gebėjimų 

Testų sąsiuvinyje  ir  
klase.eduka.lt  
platformoje atliktų 
užduočių  analizė ir 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 



(skiriamos 2 
pamokos). 

vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Skaičiaus dalyba iš jo 
paties ir iš vieneto. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt , 
klasė.eduka.lt 
platformose, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(formuojamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Pusė,ketvirtadalis. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių vertinimas 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt 
platformose. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(formuojamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Trečdalis, 
ketvirtadalis. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Uždavinių Savarankiškas darbas Aiškinimas video Užduočių, atliktų Zoom prisijungimo 



sprendimas. su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Devynis kartus 
pamatuok, dešimtą 
kirpk. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Kartojimas. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 
Zoom platformose. 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių peržiūra 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt  
platformose. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Testas. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt ir 

Aiškinimas video 
pamokų 
metu,savarankiško 
darbo užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 



Zoom platformose. emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

vertinimas. užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Pritaikome žinias. Savarankiškas darbas 
testų sąsiuvinyje ir  
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Apibendrinimas  
išeitos medžiagos ir 
patikrinimas mokinių 
žinių ir gebėjimų 
(skiriama 1 pamoka). 

Testų sąsiuvinyje  ir  
klase.eduka.lt  
platformoje atliktų 
užduočių  analizė ir 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

 

 
Matematikos mokymo planas 3 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Dalyba su liekana. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Dalyba kampu. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 



klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Lygtys. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Pritaikome žinias. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Matavimo vienetų 
stambinimas ir 
smulkinimas. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Testų, atliktų klase. 
eduka.lt  platformoje, 
rezultatų aptarimas ir 
analizė. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



Laiko matavimas 
sekundėmis. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Laikas. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriamos 
2 pamokos). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Kelias, laikas, greitis. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Masė. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 



ema.pamokos.lt 
platformos. 

klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Formuojamasis 
vertinimas. 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Ilgis ir ūgis. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Temperatūra. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Pritaikome žinias. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 1 
pamoka). 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Devynis kartus Savarankiškas darbas Aiškinimas video Užduočių, atliktų Zoom prisijungimo 



pamatuok, dešimtą 
kirpk. 

su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos. 

pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei 
užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt ir 
emapamokos.lt 
aptarimas(skiriama 5 
pamokos). 

ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Testas Užduotys klase.eduka. 
lt platformoje. 

Savarankiško darbo 
užduočių  atlikimas 
klase.eduka.lt ir 
aptarimas (skiriama 2 
pamokos). 

Testų, atliktų klase. 
eduka.lt  platformoje, 
rezultatų aptarimas ir 
analizė. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 
 
Matematikos mokymo planas 4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Matavimai. Zoom platforma, 
savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriama 4 
pamokos). 

Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



Ūgis, aukštis, ilgis. 
Talpa, masė. 

 Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose, Zoom 
platforma ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 5 pamokos). 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Pritaikome žinias. Užduotys klase.eduka. 
lt platformoje. 

Testo užduočių 
atlikimas 
klase.eduka.lt 
(skiriama 1 pamoka). 

Testų, atliktų klase. 
eduka.lt  platformoje, 
rezultatų aptarimas ir 
analizė. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Devynis kartus 
pamatuok, dešimtą 
kirpk. 

 Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose arba su 
vadovėlio medžiaga, 
Zoom platforma ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, aptarimas 
(skiriama 6 pamokos) 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Lygtys, lygybės, 
nelygybės. 

Užduotys klase.eduka. 
lt platformoje. 

Testo užduočių 
atlikimas 
klase.eduka.lt  
(skiriama 1 pamoka) 

Testų, atliktų klase. 
eduka.lt  platformoje, 
rezultatų aptarimas ir 
analizė. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



Pritaikome žinias.  Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose arba su 
vadovėlio medžiaga, 
Zoom platforma ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, 
aptarimas(skiriama 3 
pamokos) 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Matematiniai 
žaidimai, įdomios 
užduotys, galvosūkiai. 

 Savarankiškas darbas 
sąsiuviniuose arba su 
vadovėlio medžiaga, 
Zoom platforma ir 
klase.eduka.lt 
platformoje. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių bei užduočių 
atliktų klase.eduka.lt 
aiškinimas, 
aptarimas(skiriama 3 
pamokos) 

Užduočių peržiūra 
klase,eduka.lt 
platformoje. 
Savarankiško darbo 
rezultatų pristatymas, 
siunčiant per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 
Pasaulio pažinimo mokymo planas 1 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Kas gyvas, o kas 
negyvas? 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt, 
aptarimas  
(skiriama 1 pamoka). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



Kaip įdomu stebėti 
gamtą. 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt 
platforma. 

Diskusija video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt, 
aptarimas 
(skiriamos 2 
pamokos). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Mažasis draugas. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt, 
aptarimas  
(skiriama 1 pamokos). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Rūpinamės gėlėmis. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt 
platforma. 

Diskusija video 
pamokos metu. 
Savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt, 
aptarimas 
(skiriama 1 pamoka). 

Užduočių, atliktų 
emapamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Zoologijos sode. Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt 
platforma. 

Aiškinimas video 
pamokų metu. 
Savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
emapamokos.lt, 
aptarimas 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 



(skiriama 1 pamoka). per Tamo. 

Į žydinčias pievas! 
Gelbėkite, žūstame!!! 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, Zoom, 
klase.eduka.lt 
platforma. 

Diskusija video 
pamokų metu. 
Savarankiško darbo 
užduočių ir užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt, 
aptarimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Užduočių, atliktų 
klase.eduka.lt 
platformoje, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Skyriaus “Mūsų 
gamta” 
apibendrinimas. 
Testas 

klase.eduka.lt 
platforma 

Savarankiškas darbas 
klase.eduka.lt 
platformoje. Testo 
užduočių atlikimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Testo rezultatų 
analizė. Užduočių, 
atliktų klase.eduka.lt 
platformoje, 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiškos darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 
Pasaulio pažinimo mokymo planas 2 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Gyvybės vanduo Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, video 
pamoka  zoom 
platformoje, diskusija  

Diskusija  video 
pamokų metu, 
savarankiško darbo 
užduočių aptarimas 
(skiriamos 2 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



Šviesos ir šilumos 
šaltiniai 

Zoom, klase.eduka.lt, 
ema.pamokos.lt 
platformos 

Savarankiško darbo 
užduotys 
klase.eduka.lt 
platformoje ir pratybų 
sąsiuviniuose. 
Užduočių aptarimas, 
analizė video 
pamokos metu.  
(skiriamos 2 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt ir 
klase.eduka.lt 
platformose 
vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Skyriaus “Mūsų 
aplinkos daiktai” 
apibendrinimas. 
Testas. 

klase.eduka.lt 
platforma 

Savarankiškas darbas 
klase.eduka.lt 
platformoje. Testo 
užduočių atlikimas 
(skiriama 1 pamoka) 

Testo rezultatų 
analizė. Mokiniai 
vertinimą matys 
platformoje, kurioje 
atliko užduotį.  
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Mūsų gamta.  
Stebime augalus ir 
gyvūnus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savarankiškas darbas 
su vadovėlio ir 
pratybų sąsiuvinio 
medžiaga, 
ema.pamokos.lt,  
klase.eduka.lt 
platformos,  video 
pamokos  zoom 
platformoje 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys 
ema.pamokos.lt, 
klase.eduka.lt 
platformose, pratybų 
sąsiuviniuose. 
(Skiriamos 4 
pamokos) 

Užduočių, atliktų 
ema.pamokos.lt,klase.
eduka.lt platformose 
ir pratybų sąsiuvinyje 
aptarimas,vertinimas. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 

 
Pasaulio pažinimo mokymo planas 3 klasei  



 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Kaip pažįstame 
gamtą? 

Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. Užduotys 
pratybų sąsiuvinyje.  

Mitybos grandinės 
sudarymas.(skiriama 
1 pamoka) 
 

Užduoties atlikimas ir 
pristatymas siunčiant 
per Tamo. Įvertinta 
edukaKLASĖ 
užduotis. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Mažučiai ir labai 
svarbūs. 
Skruzdės; 
Bitės; 
Drugiai. 

Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. Užduotys 
pratybų sąsiuvinyje. 
Filmukų peržiūra.  

Atitinkamų objektų 
kūrimas piešimo lape 
ir aptarimas. Filmukų 
aptarimas, atsakant 
raštu į 
klausimus.(skiriamos 
3 pamokos) 

Atliktų užduočių 
vertinimas. Atsiųstos 
fotonuotraukos. 
(Kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Pievos bendrija. Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. Pratybų 
sąsiuvinio užduotys. 
Ema pratybos. 
Filmuko peržiūra. 

Savarankiškas 
užduočių atlikimas. 
Elgesio gamtoje 
taisyklių kūrimas.( 
skiriamos 3 pamokos) 

Atliktų užduočių 
vertinimas. 
(Formuojamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Skyriaus “ Mūsų 
gamta 
apibendrinimas”. 

Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 

Savarankiškas 
užduočių atlikimas. 
Testas.(skiriama 1 

Užduoties 
edukaKLASĖ 
platformoje 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 



platformoje. Pratybų 
sąsiuvinio užduotys.  
 

pamoka)  vertinimas. 
Testas etest.lt 
sistemoje. 
(Formuojamasis 
vertinimas) 

pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

 
Pasaulio pažinimo mokymo planas 4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Lietuva pasaulyje. 
Kaip tvarkomasi 
Lietuvoje? 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 
sąsiuvinyje, piešimo 
sąsiuvinyje. 
Video pamoka ZOOM 
platformoje. 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuviniuose. 
(Skiriamos 2 
pamokos) 

Rašinio atsiskaitymas. 
Geriausiai parašytų 
rašinių pristatymas, 
įsivertinimas. 
Viena savaitė. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. . 

Lietuva Europos 
sąjungoje 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 
sąsiuvinyje. 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuviniuose. 
(Skiriama 1 pamoka) 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 
Įsivertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Mums sekasi 
neblogai, o kitiems? 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 



sąsiuvinyje, piešimo 
sąsiuvinyje. 
Video pamoka ZOOM 
platformoje. 

Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuvinyje. 
(Skiriama 1 pamoka) 

Įsivertinimas video 
pamokoje, ZOOM 
platformoje. 

pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Turtas ir skurdas Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 
sąsiuvinyje, piešimo 
sąsiuvinyje. 
Video pamoka ZOOM 
platformoje. 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuvinyje. 
(Skiriama viena 
pamoka) 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 
Įsivertinimas video 
pamokoje, ZOOM 
platformoje. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Turtingi ir skurstantys 
kraštai 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 
sąsiuvinyje, piešimo 
sąsiuvinyje. 
Video pamoka ZOOM 
platformoje. 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuvinyje. 
(Skiriama viena 
pamoka) 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 
Įsivertinimas video 
pamokoje, ZOOM 
platformoje. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Pasaulio gyventojai. 
Tarptautinės 
organizacijos 

Vadovėlis, 
savarankiško darbo 
užduotys Edukoje, 
sąsiuvinyje, piešimo 
sąsiuvinyje. 
Video pamoka ZOOM 
platformoje. 

Užduočių ir klausimų 
aptarimas ir 
paaiškinimas. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka 
platformoje, 
sąsiuvinyje. 
(Skiriamos 2 
pamokos) 

Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas. 
Įsivertinimas video 
pamokoje, ZOOM 
platformoje. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  



 
Etikos mokymo planas 1 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Kaip gražiai tu 
sugalvojai! 

Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne 

Filmuko peržiūra Zoom platformoje 
diskusija. 
Kaupiamasis 
įvertinimas 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje. 

Veido kalba Savarankiška užduotis 
Eduka pratybose 

Klausimų 
atsakinėjimas 

Kaupiamasis 
įvertinimas 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje. 

Katino Zebro pamoka Zoom platformoje Diskusija Kaupiamasis 
įvertinimas 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 
video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje. 

Lūkesčiai vasarai Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 

Kūrybinė užduotis. 
Piešinys 

Siunčiami mokinių 
darbai per Tamo 

Diskusija, temos, 
užduočių aptarimas 



dienyne. video pamokų metu. 
Savarankiškas darbas 
su vadovėliu, 
pratybomis, rašymo 
sąsiuvinyje. 

 
 
 
 
 
 
Etikos mokymo planas 2 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Saugau save ir kitą.  Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne 

Atsakymai į pateiktus 
klausimus (skiriama 1 
pamoka) 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas, siunčiant 
per Tamo dienyną 
( kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Mano gimtinė po 10 
metų. 

Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne 

Kūrybinė užduotis. 
Piešinys.  
(skiriama 1 pamoka) 
 

Piešinių pristatymas 
ir aptarimas video 
pamokoje per Zoom  
(formuojamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 



užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Kaip išvengti įvairių 
pavojų? 

Tekstas skaitymui ir 
iliustracijos 
siunčiamos per Tamo 

Atsakymai į pateiktus 
klausimus. 
Saugaus elgesio 
taisyklių pritaikymas. 
(skiriama 1 pamoka) 
 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas, siunčiant 
per Tamo dienyną  
( kaupiamasis  
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Mano saugi vasara. Savarankiško darbo 
užduotis Tamo 
dienyne 

Kūrybinė užduotis.  
Piešinys. 
 (skiriama 1 pamoka) 

Piešinių foto  
siuntimas 
elektroniniu paštu 
 ( formuojamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 

 
Etikos mokymo planas 3 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Atspėk, kieno tai 
darbas. Atsakomybės. 

Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. 

Savarankiška užduotis 
pratybose. 
Žinomų vaikų teisių 
pasirinkta 
iliustracija.(Skiriamos 
1 pamokos) 

Užduotis 
atsiskaitymui 
edukaKLASĖ 
platformoje. 
(Kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 



 užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Mano kaimas. Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. 

Piešinys tema “Kaimo 
profesijos” pratybų 
sąsiuvinyje.(Skiriama 
1 pamoka) 
 

Virtuali paroda, 
darbai pateikiami  per 
Tamo. (Kaupiamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Mūsų miestas. Savarankiškas 
vadovėlio skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. 

Savarankiška užduotis 
pratybų sąsiuvinyje. 
(Skiriama 1 pamoka) 
 

Atliktų užduočių 
vertinimas, 
atsiunčiant per Tamo. 
(Formuojamasis 
vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

Gudručio konkursas. Savarankiškas 
skaitymas 
edukaKLASĖ 
platformoje. 
Savarankiška užduotis 
siunčiama per Tamo.  

Užduoties atlikimas 
pratybų sąsiuvinyje. 
Viktorina Kahoot 
sistemoje. (Skiriama 1 
pamoka) 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas. 
Siunčiama per Tamo 
dienyną.(Formuojam
asis vertinimas) 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per TAMO 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO.  

 
Etikos mokymo planas 4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 



priemonės 

Keliaujame ir 
tyrinėjame. 

Tekstai skaitymui ir 
savarankiško darbo 
užduotys 
atsiunčiamos  per 
Tamo. 

Atsakys į pateiktus 
klausimus (skiriama 2 
valandos). 

Klausimų atsakymai 
pristatomi atsiunčiant 
per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Saugoti - nuo ko? Tekstas skaitymui  
arba nuotraukos, 
paveiksliukai 
atsiunčiami  per 
Tamo. 

Aprašys šv.Velykų 
šventę (skiriama 1 
valanda) 

Šventės aprašymą 
atsiųs per Tamo. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Mes esame žemės 
dalis. 

Tekstai skaitymui ir 
savarankiško darbo 
užduotys 
atsiunčiamos  per 
Tamo. 

Atsakys į pateiktus 
klausimus (skiriama 1 
valanda). 

Klausimų atsakymai 
pristatomi atsiunčiant 
per Tamo 
(kaupiamasis 
vertinimas). 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

     

 
Fizinio ugdymo mokymo planas 1-4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 



priemonės 

Sveika gyvensena. 
Savęs pažinimas. 
Savijauta, pulso 
dažnis. Rūkymo ir 
alkoholio žala 
organizmui. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Vaizdo įrašai per 
youtube. Atsakymai į 
pateiktus klausimus. 
Savarankiško darbo 
užduotys Eduka ir 
išmanieji robotai 
platformose 
(skiriamos 2 
pamokos). 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas per Tamo 
dienyną (kaupiamasis 
vertinimas). 
Atliktų užduočių 
aptarimas ir 
vertinimas per Eduka 
ir Zoom platformas 
(formuojamasis 
vertinimas). 

 Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Judėjimo įgūdžiai. 
Taisyklingos  
laikysenos ir 
kvėpavimo 
kontroliavimas 
atliekant judesius. 
Nesudėtingi 
motorikos (judėjimo) 
būdai ir koordinuoti 
judesiai. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Vaizdo įrašai per 
youtube. Dozavimas 
pagal pasirinkimą,  
atliekant pratimus 
išmanieji robotai 
platformoje. 
Stengtis lavinti 
judėjimo įgūdžius, 
pasitelkiant namų 
apyvokos daiktus. 
(skiriamos 3 
pamokos). 
 

Atliktų užduočių 
pateikimas per Tamo 
dienyną(kaupiamasis 
vertinimas). 
Savikontrolė išmanieji 
robotai ir Zoom 
platformose. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 
 

Sporto šakos. Saugaus 
elgesio taisyklės. 
Lengvoji atletika. 
Ėjimas ir bėgimas.  
Kamuoliuko metimas. 
Judrieji  ir sportiniai 
žaidimai. 
Bendroji gimnastika. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys, instrukcijos 
pateikiamos Tamo 
dienyne. 

Susipažins su saugaus 
elgesio taisyklėmis 
sportuojant. 
Savarankiškas 
užduočių atlikimas 
žiūrint video arba 
skaitant instrukcijas. 
Dozavimas, pagal 

Atsakymų į klausimus 
pristatymas per Tamo 
dienyną (kaupiamasis 
vertinimas). 
Atliktų užduočių 
pateikimas per  Tamo 
dienyną  ir Zoom 
platformą. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 



Pusiausvyros 
pratimai. Šokinėjimas 
per trumpą šokdynę. 

pasirinkimą 
(skiriamos 5 
pamokos) 

Komentarai, 
pagyrimai. 
 
 
 

 

Netradicinis fizinis 
aktyvumas. 
Važinėjimasis 
dviračiais, riedučiais, 
riedlentėmis. Šokiai. 
Kitos fizinio 
aktyvumo formos. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Stebėti vaizdinę 
medžiagą. Pagal savo 
gebėjimus išbandyti  
netradicinę fizinio 
aktyvumo formą 
(skiriamos 2 
pamokos). 

Atliktų užduočių 
pateikimas per  Tamo 
dienyną ir Zoom 
platformą. 
Komentarai, 
pagyrimai. 
 
 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateikiamos prieš 
pamoką Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 
 

 
Dailės ir technologijų ugdymo mokymo planas 1-4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Žmonės šalia mūsų. 
Šeimos nario 
portretas profiliu prie 
lango. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys naudojant 
įvairias, mokytojo 
nurodytas, dailės ir 
technologijų raiškos 
priemones. 

Atliktos užduotys 
siunčiamos ar 
rodomos gyvai ZOOM 
platformoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Mano vardas. Savo 
vardo užrašymas 
savitai, išmarginant 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 

Savarankiško darbo 
užduotys naudojant 
įvairias, mokytojo 

Atliktos užduotys 
siunčiamos ar 
rodomos gyvai ZOOM 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 



raides. Tamo dienyne. nurodytas, dailės ir 
technologijų raiškos 
priemones. 

platformoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Skirtingi paviršiai. 
Skirtingų paviršių 
vaizdavimas. 
Pavyzdžiui – samanų 
ir tulpės žiedo. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys naudojant 
įvairias, mokytojo 
nurodytas, dailės ir 
technologijų raiškos 
priemones. 

Atliktos užduotys 
siunčiamos ar 
rodomos gyvai ZOOM 
platformoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

Širdies ritmu. 
Nuotaikos piešimas 
užsimerkus, gauto 
rezultato 
apipavidalinimas. 

Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys naudojant 
įvairias, mokytojo 
nurodytas, dailės ir 
technologijų raiškos 
priemones. 

Atliktos užduotys 
siunčiamos ar 
rodomos gyvai ZOOM 
platformoje. 
Formuojamasis 
vertinimas. 

Zoom prisijungimo 
nuorodos bus 
pateiktos prieš 
pamoką per Tamo 
dienyną. 
Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per Tamo. 

 
Muzikos ugdymo mokymo planas 1-4 klasei  
 

Tema Mokomosios 
medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 
būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Natų skaitymas Teorinė medžiaga ir 
savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys pratybų 
sąsiuviniuose 
(skiriamos 2 

Atliktos užduotys 
siunčiamos per Tamo 
dienyną. 
Formuojamasis 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 



pamokos) vertinimas 

Grojimas dūdele Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Video - audio įrašas 
(skiriamos 2 
pamokos) 

Įrašai siunčiami į el. 
paštą. Formuojamasis 
vertinimas 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 

Muzikos klausymas, 
muzikinės kultūros 
pažinimas 

Medžiaga pateikiama 
Tamo dienyne, 
klase.eduka.lt 
platformoje 

Muzikos klausymas, 
atsakymai į pateiktus 
klausimus. Kūrybinė 
užduotis: piešinys. 
(Skiriamos 2 
pamokos) 

Atliktos užduotys 
siunčiamos per Tamo 
dienyną. 
Formuojamasis 
vertinimas 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

Ko išmokau? Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
Tamo dienyne. 

Savarankiško darbo 
užduotys pratybų 
sąsiuviniuose 
(Skiriamos 2 
pamokos) 

Atliktos užduotys 
siunčiamos per Tamo 
dienyną. 
Formuojamasis 
vertinimas 

Savarankiško darbo 
užduotys pateikiamos 
per TAMO. 
 

 


