
Gamtos mokslų nuotolinio mokymo(si) planai. 

Žmogaus saugos nuotolinio mokymo(si) planas 

 

Fizikos nuotolinio mokymo planas 7  klasei  

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Ploto it  tūrio 

matavimas 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest 

programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru, testų atlikimo 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Masės ir laiko 

matavimas 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest 

programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru, testų atlikimo 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Medžiagos 

tankos 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest 

programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru, testų atlikimo 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Skyriaus 

apibendrinimas. 

Atsiskaitymas iš 

skyriaus 

Tęstinė pamoka, mokytoja 

atsako į mokinių klausimus 

per tuo metu prieinamas 

programas: Zoom, Tamo 

dienyną. 

Savarankiškas darbas.  

Praktinė užduotis 

individualiam darbui.  

  

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru ir kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

 



Fizikos nuotolinio mokymo planas 8  klasei 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Atmosferos 

samprata. 

Atmosferos 

slėgis 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest 

programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru, testų atlikimo 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Archimedo jėga. 

Archimedo 

dėsnis 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest 

programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru, testų atlikimo 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Kūnų 

plūduriavimo 

sąlygos 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Uždavinių sprendimas 

sąsiuvinyje.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest 

programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru, testų atlikimo 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Vandens 

transportas. 

Oreivystė 

Tęstinė pamoka, mokytoja 

atsako į mokinių klausimus 

per tuo metu prieinamas 

programas: Zoom, Tamo 

dienyną. 

Savarankiškas darbas.  

Praktinė užduotis 

individualiam darbui.  

  

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru ir kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Skyriaus 

apibendrinimas. 

Atsiskaitymas iš 

skyriaus. 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest 

programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru ir kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 



 

Fizikos nuotolinio mokymo planas 10  klasei 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Žvaigždės ir 

Galaktikos 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. Vėliau 

šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru, testų atlikimo 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Fotoefektas. 

Atomo modeliai 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. Vėliau 

šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru, testų atlikimo 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Radioaktyvumas. 

Branduoliniai 

virsmai 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. Vėliau 

šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru, testų atlikimo 

vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Branduolinė 

energija 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. Vėliau 

šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru ir kaupiamuoju 

balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Skyriaus 

apibendrinimas. 

Atsiskaitymas iš 

skyriaus. 

Susitikimas per ZOOM 

programą, naujos veiklos 

apibendrinimas, užduočių 

analizė.  Visa informaciją 

apie pamoką bus išsiųsta 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. Vėliau 

šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Atsiųstų darbų vertinimas 

komentaru ir kaupiamuoju 

balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 



per Tamo dienyną. Testų atlikimas per Eduką 

programą ir etest programas. 

 

 

Chemijos nuotolinio mokymo planas 10 kl  

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

.Izomerai.Homologai  Zoom ..us platforma, užduotis 

pateikiama klase. eduka, lt 

platformoje 

 Užduotys iš vadovėlio Kaupiamasis Interaktyvūs  

audiovizualiniai 

mokymosi objektai 

gimnazijoms.  

Uždavinių sprendimas 

Organinės medžiagos 

formulės išvedimas  

Zoom. us platforma, užduotis 

pateikiama klase.eduka.lt 

platformoje 

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų klase.eduka.lt 

platformoje, aptarimas ir 

paaiškinimas 

Kaupiamasis http://mkp.emokykla.lt./ 

vartai/ chemijos 

uždaviniai/ medžiagos 

formulė,savarankiškam 

žinių pagilinimui 

 

Kontrolinis darbas zoom platforma,Tamo 

dienynas, elk paštas 

zoom platformoje  Pažymys  

Gamtinės dujos ir 

nafta- svarbiausi 

angliavandenilių 

šaltiniai 

zoom platforma zoom platformoje 

aptarimas ir paaiškinimas 

Projektinis darbas 

Kaupiamasis,pažymys http://mkp.emkkykla.lt  

savarankiškam žinių 

gilinimui 

 Maisto priedai Užduotys pateikiamos Tamo, 

klase.eduka.lt ir zoom 

platformose 

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų klase.eduka.lt 

platformoje, aptarimas ir 

paaiškinimas .Projektinis 

darbas. 

Kaupiamasis, pažymys http://mkp.emokykla.lt., 

http://www.youtube. 

 

 

 

 

 

 

http://mkp.emokykla.lt./
http://mkp.emkkykla.lt/
http://mkp.emokykla.lt/


Žmogaus ir gamtos nuotolinio mokymo planas  5 klasėms 

 Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės  
 

Užduočių tipas  
 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas  
 

 

Nuorodos  
 

Pažinkime 

medžiagas 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma 

 Informacija apie 

pamokos namų darbus 

bus išsiųsta per Tamo  

dienyną.  

 

Vadovėlio temos 

informacijos skaitymas, 

atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje,  

Temos namų darbų apklausa zoom vaizdo 

pamokos metu . 

Temos užduočių atlikimas skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris pagal 

susitarimą po keturių atliktų užduočių ir 

surinktų taškų  apskaičiuojamas į pažymį. 

 

 

Vanduo – 

stebuklinga 

medžiaga 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma 

Individualios 

konsultacijos. 

Informacija apie 

pamokos namų darbus 

bus išsiųsta per Tamo  

dienyną 

 

Vadovėlio temos 

informacijos  analizė. 

Užduotis: ištirti į stiklinę 

įpiltą vandenį, nustatant jo 

spalvą, kvapą, skonį ir 

kitas savybes.  

Temos namų darbų apklausa zoom vaizdo 

pamokos metu. 

Temos užduočių atlikimas skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris pagal 

susitarimą po keturių atliktų užduočių ir 

surinktų taškų  apskaičiuojamas į pažymį 

 

Grynos 

medžiagos ir 

mišiniai 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma . 

Informacija apie 

pamokos namų darbus 

bus išsiųsta per Tamo  

dienyną 

 

Vadovėlio temos 

informacijos  analizė, 

atsakymai į klausimus, 

pasitikrinant kaip supratai 

temą. 

Aprašyto vadovėlyje 

bandymo atlikimas 

Temos namų darbų apklausa zoom vaizdo 

pamokos metu . 

Temos užduočių atlikimas skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris pagal 

susitarimą po keturių atliktų užduočių ir 

surinktų taškų  apskaičiuojamas į pažymį 

 

Tirpalai Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.Individualios 

konsultacijos. 

Informacija apie 

pamokos namų darbus 

bus išsiųsta per Tamo  

dienyną 

 

 

Vadovėlio temos 

informacijos  analizė, 

atsakymai į klausimus, 

pasitikrinant kaip supratai 

temą. 

Praktinės užduoties 

atlikimas: iš turimų 

namuose medžiagų 

pagaminti 3 skirtingus 

tirpalus.Aprašyti 

Temos namų darbų apklausa zoom vaizdo 

pamokos metu. 

Temos užduočių atlikimas skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris pagal 

susitarimą po keturių atliktų užduočių ir 

surinktų taškų  apskaičiuojamas į pažymį 

 

 



sąsiuvinyje.Pagaminti 

sotujį tirpalą. Arašyti 

atlikimo eigą. 

Tirpalų rūšys Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.  

Informacija apie 

pamokos namų darbus 

bus išsiųsta per Tamo  

dienyną 

 

 

Vadovėlio temos 

informacijos  analizė, 

atsakymai į klausimus, 

pasitikrinant kaip supratai 

temą. 

Aprašyto vadovėlyje 

bandymo atlikimas 

Temos namų darbų apklausa zoom vaizdo 

pamokos metu. 

Temos užduočių atlikimas skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris pagal 

susitarimą po keturių atliktų užduočių ir 

surinktų taškų  apskaičiuojamas į pažymį 

 

 

Kam žmonės 

ženklina 

medžiagos 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma platforma 

Individualios 

konsultacijos 

Informacija apie 

pamokos namų darbus 

bus išsiųsta per Tamo  

dienyną 

 

 

Vadovėlio temos 

informacijos  analizė, 

atsakymai į klausimus, 

pasitikrinant kaip supratai 

temą. 

Temos namų darbų apklausa zoom vaizdo 

pamokos metu. 

Temos užduočių atlikimas skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris pagal 

susitarimą po keturių atliktų užduočių ir 

surinktų taškų  apskaičiuojamas į pažymį 

 

 

 

 

 

 

Sveikatai 

žalingos 

medžiagos  

 

 

 

 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.  

Informacija apie 

pamokos namų darbus 

bus išsiųsta per Tamo  

dienyną 

 

 

Vadovėlio temos 

informacijos  analizė 

Kūrybinis 

darbas:alkoholio ir 

rūkymo žalingo paveikio 

atskleidimas piešiant. 

Temos namų darbų apklausa zoom vaizdo 

pamokos metu 

Kūrybinis darbas vertinamas pažymiu 

 

Skyriaus 

kartojimas. 

Savarankiškas 

darbas 

 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.  

 

Savarankiško darbo 

užduoties atlikimas. 

Savarankiškas darbas vertinamas pažymiu  

     

 

 



Žmogaus ir gamtos nuotolinio mokymo planas 6  klasėms 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo 

būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Projektinės veiklos 

pristatymas ir aptarimas 

(3 pamokos) 

Zoom platformoje mokiniai 

pristato savo projektus: „ 

Kaip sumažinti kuro 

naudojimą“, 

„Atsinaujinantieji energijos 

šaltiniai“, Neatsinaujinantieji 

energijos šaltiniai“. 

Kūrybinės užduotys Pažymys, iki 

gegužės 14 dienos 

http://mkp.emokykla.lt   –savarankiškam 

žinių gilinimui 

Kaip keičiasi Žemės 

paviršius 

zoom platforma, užduotis 

pateikiama klase.eduka.lt 

platformoje 

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų klase.eduka.lt 

platformoje, aptarimas 

ir paaiškinimas 

Kaupiamasis http://mkp.emokykla.lt.- 

– savarankiškam žinių gilinimui 

Oro ir vandens tarša zoom platforma Užduotys Ema 

pratybose 

Pažymys YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba – 

savarankiškam žinių gilinimui 

Atliekų perdirbimas ir 

pakartotinis naudojimas 

(2 pamokos) 

zoom platforma Užduotys Ema 

pratybose 

Pažymys YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba – 

savarankiškam žinių gilinimui 

Žmogus sukultūrina 

augalus ir taip juos 

keičia 

Užduotys pateikiamos Tamo, 

klase.eduka.lt ir zoom 

platformose 

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų klase.eduka.lt 

platformoje, aptarimas 

ir paaiškinimas 

Kaupiamasis, 

pažymys 

http://mkp.emokykla.lt., YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba 

 

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas  7 klasėms 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės  

Užduočių tipas  
 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas  
 

Nuorodos 

Paukščiai puikiai 

judantys ore 

 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Informacija apie 

pamokos namų darbus 

siunčiama per Tamo  

dienyną.  

Vadovėlio temos informacijos 

analizė, atsakymai į klausimus 

sąsiuvinyje, pasitikrinant kaip 

supratai temą, užduočių atlikimas 

pratybų sąsiuviniuose.  

Temos užduočių atlikimas 

skaitmeninėse Eduką pratybose. 

Temos namų darbų apklausa zoom 

vaizdo pamokos metu. 

Vertinama pažymiu 

Temos užduočių atlikimas 

pratybose arba skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris 

https://www.zooso

das.lt/pauksciai/ 

http://mkp.emokykla.lt/
http://mkp.emokykla.lt.-/
http://www.youtube.com/mokslosriuba
http://www.youtube.com/mokslosriuba
http://mkp.emokykla.lt/
https://www.zoosodas.lt/pauksciai/
https://www.zoosodas.lt/pauksciai/


 pagal susitarimą po keturių atliktų 

užduočių ir surinktų taškų  

apskaičiuojamas į pažymį. 

 

Paukščiai mūsų 

gyvenime 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Individualios 

konsultacijos.  

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

Vadovėlio temos informacijos 

analizė, užduočių atlikimas pratybų 

sąsiuviniuose. 

 

Temos namų darbų apklausa zoom 

vaizdo pamokos metu. 

Vertinama pažymiu 

Vertinimas kaupiamuoju balu, 

apskaičiuojamas į pažymį. 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

WvBzz1HEdrA&fe

ature=em-

subs_digest 

Žinduoliai 

jauniklius 

maitinantys 

pienu 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.   

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

 

Vadovėlio temos informacijos 

analizė, užduočių atlikimas pratybų 

sąsiuviniuose. 

Temos užduočių atlikimas 

skaitmeninėse Eduką pratybose. 

 

Temos namų darbų apklausa zoom 

vaizdo pamokos metu. 

Vertinama pažymiu 

Temos užduočių atlikimas 

pratybose arba skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris 

pagal susitarimą po keturių atliktų 

užduočių ir surinktų taškų  

apskaičiuojamas į pažymį. 

 

 

Protingi ir 

svarbū gyvūnai 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Individualios 

konsultacijos. 

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

 

Vadovėlio temos informacijos 

analizė, užduočių atlikimas pratybų 

sąsiuviniuose. 

 

Temos namų darbų apklausa zoom 

vaizdo pamokos metu. 

Vertinama pažymiu. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, 

apskaičiuojamas į pažymį. 

 

https://www.zooso

das.lt/zinduoliai/ 

Stuburinių 

gyvūnų klasių 

kartojimas 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.   

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

Vadovėlio temų 9-17 

paskartojimas, pasiruošimas 

atsiskaitymui 

  

Atsiskaitymas Atsiskaitymas iš 9-17 temų Skaitmeninės užduotys Atsiskaitymas per Quizizz 

apkausos platformą. 

Vertinimas pažymiu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WvBzz1HEdrA&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=WvBzz1HEdrA&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=WvBzz1HEdrA&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=WvBzz1HEdrA&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=WvBzz1HEdrA&feature=em-subs_digest
https://www.zoosodas.lt/zinduoliai/
https://www.zoosodas.lt/zinduoliai/


Ką tiria 

ekologija? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint, Vaizdo pamoka 

Zoom platforma.  

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

Vadovėlio temos informacijos 

analizė, užduočių atlikimas pratybų 

sąsiuviniuose. 

Temos užduočių atlikimas 

skaitmeninėse Eduką pratybose. 

 

Temos namų darbų apklausa zoom 

vaizdo pamokos metu. 

Vertinama pažymiu 

Temos užduočių atlikimas 

pratybose arba skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris 

pagal susitarimą po keturių atliktų 

užduočių ir surinktų taškų  

apskaičiuojamas į pažymį. 

 

 

 

Organizmų 

profesijos 

gamtoje 

 

 

 

 

PowerPoint, Vaizdo pamoka 

Zoom platforma.  

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

Vadovėlio temos informacijos 

analizė, užduočių atlikimas pratybų 

sąsiuviniuose. 

Temos užduočių atlikimas 

skaitmeninėse Eduką pratybose. 

 

Temos namų darbų apklausa zoom 

vaizdo pamokos metu. 

Vertinama pažymiu 

Temos užduočių atlikimas 

pratybose arba skaitmeninėse 

Eduką pratybose. 

Vertinimas kaupiamuoju balu, kuris 

pagal susitarimą po keturių atliktų 

užduočių ir surinktų taškų  

apskaičiuojamas į pažymį. 

 

 

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas 8  klasėms 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Kas slypi ląstelės 

branduolyje. Mitozė 

zoom platforma, užduotis 

pateikiama klase.eduka.lt 

platformoje 

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų klase.eduka.lt 

platformoje, aptarimas 

ir paaiškinimas 

Eduka testo atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu 

 

 

https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/ 

–savarankiškam žinių gilinimui 

Mejozė 

 

zoom platforma Darbas pratybose Kaupiamasis  https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/ 

–savarankiškam žinių gilinimui 

Mitozės ir mejozės 

palyginimas 

zoom platforma Ema ir klase.eduka.lt 

platformoje užduotys 

Pažymys YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba. 

Genetikos uždaviniai zoom platforma Genetikos uždaviniai Pažymys YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba. 

https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/


Apibendrinamasis 

testas 

zoom platforma, elk. 

paštas 

etestai.lt Pažymys  

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas  10 klasei 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės  

 Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas  
 

Nuorodos 

Žemės ūkio 

teršalai 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.  

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

 Vadovėlio temos 

informacijos analizė, pratybų 

užduočių atlikimas. 

Temos , užduočių 

pratybose aptarimas, 

vertinimas komentaru, 

kaupiamuoju vertinimu, 

perskaičiuojant įpažymį. 

 

Vandens tarša Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.  

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

 Vadovėlio temos 

informacijos analizė, pratybų 

užduočių atlikimas. 

Temos , užduočių 

pratybose aptarimas, 

vertinimas komentaru, 

kaupiamuoju vertinimu, 

perskaičiuojant į 

pažymį. 

 

Dirvožemio 

erozija 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.  

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

 Vadovėlio temos 

informacijos analizė,pratybų 

užduočių atlikimas. 

Temos , užduočių 

pratybose aptarimas, 

vertinimas komentaru, 

kaupiamuoju vertinimu, 

perskaičiuojant į 

pažymį. 

 

4 Skyriaus 

kartojimas 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.  

Informacija apie pamokos 

namų darbus siunčiama per 

Tamo  dienyną. 

 4 skyriaus „Žmogaus 

ekologija“ 1-5 temų 

pasikartojimas 

  

Atsiskaitymas Atsiskaitymas  Skaitmeninės užduotys Atsiskaitymas naudojant 

apklausos platformą 

Quizizz. 

Vertinimas- pažymys. 

 

 

 

 



Žmogaus saugos nuotolinio mokymo planas 5, 7 ir 10  klasei gegužės mėnesiui 

 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Ekologinio pobūdžio 

ekstremalios situacijos    

( 2 pamokos) 

Užduotys 

pateikiamos zoom 

platformoje 

Projektinis darbas Kaupiamasis YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba, 

https://civsauga.lt/pavojai/ 

Tinkamas elgesys 

ekstremaliose situacijose 

(2 pamokos) 

Užduotys 

pateikiamos zoom 

platformoje 

Projektinis darbas Kaupiamasis YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba, 

https://civsauga.lt/pavojai/ 

 

http://www.youtube.com/mokslosriuba
https://civsauga.lt/pavojai/
http://www.youtube.com/mokslosriuba
https://civsauga.lt/pavojai/

