
Tiksliųjų mokslų nuotolinio mokymo(si) planai 

 

Informacinių technologijų nuotolinio mokymo planas 5 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Susipažinimas su 

tekto rengykle 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/  

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. 

Testas. 

Vadovėlis: 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-

680-35-0V/index.html#p=85  

Teisingas teksto 

rinkimas 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/  

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. 

Testas. 

Vadovėlis:  

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-

680-35-0V/index.html#p=88 

Teksto šrifto, dydžio, 

spalvos parinkimas 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/  

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. 

Testas. 

Vadovėlis:  

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-

680-35-0V/index.html#p=95  

 

Informacinių technologijų nuotolinio mokymo planas 6 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Paveikslėlių 

įterpimas ir 

tvarkymas Word 

dokumente 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/ 

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. Vadovėlis: 

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-

680-35-0V/index.html#p=190 

Paveikslėliai 

dokumente. 

Projektas „Rūšiuok“ 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/ 

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. Vadovėlis:  

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-

680-35-0V/index.html#p=194 

https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=85
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=85
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=88
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=88
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=95
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=95
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=190
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=190
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=194
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-680-35-0V/index.html#p=194


 

 

Informacinių technologijų nuotolinio mokymo planas 7 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Sudėtingų lentelių 

maketavimas Word 

dokumente 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/ 

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. Vadovėlis:  

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-

879-23-7V/index.html#p=53 

Elektroninės 

paslaugos 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/ 

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. 

Testas 

Vadovėlis:  

https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-

879-23-7V/index.html#p=111 

 

Informacinių technologijų nuotolinio mokymo planas 8 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Skaičiuoklė 

Diagramų sudarymas 

1.Užduoties analizė. 

2.Užduoties atlikimo 

instrukcijos 

dokumentiniame faile. 

(https://urbsiovm.jimdo

free.com/8-okams/) 

Praktinė užduotis 

individualiam darbui 

Darbą atsiųsti tinkamu 

formatu iki einamos 

savaitės pabaigos. 

Vertinimas kaupiamuoju 

pažymiu , komentaru.  

https://urbsiovm.jimdofree.com/8-okams/ 

Stulpelinės ir skritulinės diagramos 

Projektinis darbas 

„Profesijos“ 

1.Užduoties analizė. 

2.Užduoties atlikimo 

instrukcijos 

dokumentiniame faile. 

(https://urbsiovm.jimdo

free.com/8-okams/) 

Praktinė užduotis, pagal 

duotus reikalavimus ir 

vertinimo instrukciją. 

Darbą atsiųsti tinkamu 

formatu iki einamos 

savaitės pabaigos. 

Vertinimas kaupiamuoju 

pažymiu. 

https://urbsiovm.jimdofree.com/8-okams/ 

Projekto „Profesijos“ užduotys ir 

vertinimo kriterijai 

https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-23-7V/index.html#p=53
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-23-7V/index.html#p=53
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-23-7V/index.html#p=111
https://evadoveliai.lt/ziureti/978-9955-879-23-7V/index.html#p=111
https://urbsiovm.jimdofree.com/8-okams/
https://urbsiovm.jimdofree.com/8-okams/
https://urbsiovm.jimdofree.com/8-okams/
https://urbsiovm.jimdofree.com/8-okams/
https://urbsiovm.jimdofree.com/8-okams/
https://urbsiovm.jimdofree.com/8-okams/


 

 

Informacinių technologijų nuotolinio mokymo planas 10 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Duomenų ir autorių 

teisių apsauga 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/ 

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. Padalomoji medžiaga: 

https://urbsiovm.jimdofree.com/  

Vadovėlis: „Pasaulis kompiuteryje 9-10 

klasė. 2 dalis“ 

Kompiuterių virusai 

ir antivirusinės 

programos 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/ 

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. 

Testas 

Padalomoji medžiaga: 

https://urbsiovm.jimdofree.com/  

Vadovėlis: „Pasaulis kompiuteryje 9-10 

klasė. 2 dalis“ 

Bendravimas 

socialiniuose 

tinkluose 

Vadovėlis. 

Užduotys 

https://urbsiovm.jimdof

ree.com/ 

Savarankiškas darbas. 

Praktinės užduotys 

individualiam darbui 

Kaupiamasis pažymys. Padalomoji medžiaga: 

https://urbsiovm.jimdofree.com/  

Vadovėlis: „Pasaulis kompiuteryje 9-10 

klasė. 2 dalis“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/
https://urbsiovm.jimdofree.com/


Matematiko nuotolinio mokymo planas 5  klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Matai ir matavimai  

Vaizdo pamoka 

Zoom  

Susipažinimas su 

matavimo vienetais 

Apklausa Darbas su vadovėliu 

Ilgis. Masė Darbas su vadovėliu, 

Vaizdo pamoka 

Uždavinių sprendimas Atsakymų pasitikrinimas Darbas su vadovėliu 

Laikas. Pinigai. Vadovėlis .Vaizdo 

pamoka 

Uždavinių sprendimas Atsakymų pasitikrinimas Darbas su vadovėliu 

Savarankiškas darbas Darbas eduka 

aplinkoje 

Uždavinių sprendimas Kaupiamasis balas už 

laiku atliktą darbą 

Eduka aplinka 

Braižome ranka Savarankiškas darbas Savikontrolės užduotys, Sėkmės analizė Vadovėlis, pavyzdžiai internete 

Pasitikriname ir 

įsivertiname 

Vaizdo pamoka 

Vadovėlis  

Savikontrolė -

įsivertinimas 

Vadovėlis  

Vertinimas pagal pateiktą 

skalę 

Vadovėlis, pavyzdžiai, Vaizdo 

pamokos lt. Nemokamas korepetitorius 

Plokščiosios figūros Darbas Eduka 

aplinkoje, vadovėlis 

Figūrų braižymas Kaupiamasis vertinimas Eduka aplinka, vadovėlis, internetas 

 

 

 

 

 

 



Matematiko nuotolinio mokymo planas 6 klasei  

Tema Mokomosios 

medžiagos  dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Stačiakampio 

gretasienio ir  kubo 

tūris. Talpa 

Zoom, ema., 

Vadovėlis -

MatematikaTau 6kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d  6kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

ema 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 Atsiskaitymas  planuojamas  

05.06( užduotys  iš ema, 

vertinama pažymiu)  

 

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu 

http://vaizdopamokos.lt/matematika 

https://emapamokos.lt/login 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Diagramos( linijinė, 

stulpelinė, 

stačiakampė, 

skritulinė)  

Kiek yra porų? 

Zoom, ema 

Vadovėlis -

MatematikaTau 6kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 6 kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

ema 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

Atsiskaitymas 05.13 ( 

užduotys iš ema, vertinama 

pažymiu) 

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu  

 

https://emapamokos.lt/login 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Neigiamieji skaičiai. 

Skaičių  tiesė 

Zoom, ema 

Vadovėlis -

MatematikaTau 6kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 6 kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

Atsiskaitymas planuojamas   

05. 20 (užduotys iš ema, 

vertinama pažymiu) 

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu arba per 

messenger 

https://emapamokos.lt/login 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

https://emapamokos.lt/login
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://emapamokos.lt/login
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://emapamokos.lt/login
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


ema 0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Kuris skaičius  yra 

didesnis ? 

Koordinačių 

plokštuma 

Zoom, ema 

Vadovėlis -

MatematikaTau 6kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 6 kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

ema 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

Atsiskaitymas planuojamas 

05.27 (užduotys iš ema, 

vertinama pažymiu) 

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu arba per 

messenger 

 

https://emapamokos.lt/login 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Matematiko nuotolinio mokymo planas 7 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos  dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Trikampio 

pusiaukraštinės  ir 

pusiaukampinės , 

aukštinės 

  

Zoom, ema., 

Vadovėlis -

MatematikaTau 7kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 7 kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

ema 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

Patikra 05.06 ( užduotys iš 

ema, vertinama pažymiu) 

 

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu arba per 

messenger 

 

https://emapamokos.lt/login 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Lygūs trikampiai. 

Trikampių panašumo 

Zoom, ema., 

Vadovėlis -

MatematikaTau 7kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu arba per 

https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://emapamokos.lt/login
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://emapamokos.lt/login
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=vaizdo+pamokos+matematika&oq=vaido+pamoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


požymiai .2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 7 kl 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

ema 

 

Atsiskaitymas 05.13 

(užduotys iš ema, vertinama 

pažymiu) 

messenger 

 

https://emapamokos.lt/login 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Trapecija. 

Lygiagretainis 

Zoom, ema 

Vadovėlis -

MatematikaTau 7kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 7 kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

ema 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

Patikra  05.20 ((užduotys iš 

ema, vertinama pažymiu) 

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu arba per 

messenger 

https://emapamokos.lt/login 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Prizmės. Stačiosios 

prizmės paviršiaus 

plotas ir tūris 

Zoom, ema 

Vadovėlis -

MatematikaTau 7kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 7 kl 

 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

ema 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

Atsiskaitymas  05.27 

(užduotys iš ema, vertinama 

pažymiu) 

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu arba per 

messenger 

 

https://emapamokos.lt/login 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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Matematiko nuotolinio mokymo planas 8 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos 

dėstymo 

metodai,priemonės 

Užduočių tipai Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Atstumai. Trikampio 

aukštinės 

Vaizdo pamoka 

Zoom aplinkoje 

Vadovėlis 

Užduotys iš vadovėlio 

ir uždavinyno 

Atsakymų pasitikrinimas Vadovėlis, pavyzdžiai, Vaizdo pamokos 

lt. Nemokamas korepetitorius 

Lygiagretainio 

aukštinės. Trapecijos 

aukštinės 

Vaizdo pamoka 

Zoom aplinkoje 

Vadovėlis 

 Savikontrolės užduotys 

iš vadovėlio ir 

uždavinyno 

Atsakymų atsiuntimas , 

kaupiamasis balas už 

teisingus laiku pateiktus 

atsakymus 

Vadovėlis, pavyzdžiai, Vaizdo pamokos 

lt. Nemokamas korepetitorius 

Uždavinių sprendimas Vaizdo pamoka Užduotys iš vadovėlio 

arba uždavinyno 

Sprendimų atsiuntimas. 

Kaupiamasis vertinimas 

Vadovėlis, pavyzdžiai, Vaizdo pamokos 

lt. Nemokamas korepetitorius 

Perimetrai. 

Apskritimo ilgio 

formulė 

Vaizdo pamoka, 

vadovėlis 

Savikontrolės užduotys 

iš vadovėlio 

Atsakymų pasitikrinimas Vadovėlis, pavyzdžiai, Vaizdo pamokos 

lt. Nemokamas korepetitorius 

Uždavinių sprendimas Vadovėlis, 

uždavinynas, 

 

Ilgalaikis namų darbas Kaupiamasis pažymys Vadovėlis, pavyzdžiai, Vaizdo pamokos 

lt. Nemokamas korepetitorius. 

Konsultacija 

Konsultacija Vaizdo pamoka, 

el.paštas,Tamo 

   

Kontrolinis darbas Uždavinių 

pateikimas vaizdo 

pamokoje 

 Pažymys  

Plotai Vaizdo pamokos, 

vadovėlis, 

uždavinynas. 

Eduka, Ema 

Savikontrolės užduotys 

iš vadovėlio arba 

uždavinyno 

Kaupiamasis balas už laiku 

atsiųstas ir teisingai išspręstas  

užduotis 

Vadovėlis, uždavinynas,pavyzdžiai, 

Vaizdo pamokos lt. Nemokamas 

korepetitorius. 

Konsultacija 

 

 



Matematiko nuotolinio mokymo planas 10 klasei 

Tema Mokomosios 

medžiagos  dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Skaičiuojame 

tikimybes . 

 

 

Zoom,  

 Vadovėlis -

MatematikaTau 10kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 10 kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

vadovėlio ir savar.ir 

kontr.d  

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

  

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Tikimybių savybės Zoom,  

Vadovėlis -

MatematikaTau 10kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 10kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

vadovėlio  

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

Atsiskaitymas  planuojamas 

05.12 ((užduotys  siunčiamos 

į el. paštą, vertinama 

pažymiu)  

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu  

 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Erdvinių  kūnų tiesės 

ir plokštumos 

Zoom,  

Vadovėlis -

MatematikaTau 10kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 10 kl 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

Patikra  planuojama 05.19 ( 

užduotys  siunčiamos  į el. 

paštą, vertinama pažymiu) 

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu  
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do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j
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vadovelio  0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Kampas tarp tiesės ir 

plokštumos. Kampas 

tarp plokštumų 

Zoom,  

Vadovėlis -

MatematikaTau 10kl 

.2 dalis,  

Savarankiški ir 

kontr.d 10 kl 

 

Užduočių ir klausimų 

paaiškinimas ir  

aptarimas zoom. 

Platformoje 

Savarankiškai 

atliekamos ir 

aptariamos užduotys iš 

vadovėlio 

Vertinimas: 

formuojamasis,kaupiamasis  

 

Patikra  planuojama  05.26 

(užduotys  siunčiamos į el. 

paštą, vertinama pažymiu) 

Zoom,us nuorodos pateikiamos iš 

anksto per tamo , el. paštu  

 

https://www.google.com/search?q=vaiz

do+pamokos+matematika&oq=vaido+p

amoks&aqs=chrome.2.69i57j0l7.6487j

0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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