
Lietuvių kalbos  ir literatūros nuotolinio mokymo(si) planai 

5 klasei 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Būdvardžių 

daiktavardėjimas. Būdvardis 

sakinyje. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Testas vertinamas pažymiu. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu 

 

Skaitvardis. Įvardis. Įvardžių 

rašyba. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam mokymuisi 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/kalbos_pazinimas_lietu

viu_kalbos_zodziu_klases_-

_kalbos_dalys_morfologija/ 

ir 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/kalbos_pazinimas_lietu

viu_kalbos_zodziu_klases_-

_kalbos_dalys_morfologija/ 

Veiksmažodis. 

Veiksmažodžio reikšmė, 

gramatiniai požymiai. 

Veiksmažodžių laikai ir 

nuosakos. Veiksmažodžio 

galūnių rašyba 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus  

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Savarankiškam žinių 

gilinimui https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/zodziu_dikt

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/kalbos_pazinimas_lietuviu_kalbos_zodziu_klases_-_kalbos_dalys_morfologija/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas8/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas8/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas8/


antas8/  

Prieveiksmis. Prielinksnis. 

Jungtukas. Jaustukas. 

Ištiktukas. Kalbos dalių 

apibendrinimas. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Kūrybinis darbas vertinamas 

pažymiu. 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Savarankiškam žinių 

gilinimui: https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/paiesk

a/?key=kalbos+dalys 

Sintaksė. Sakinių rūšys. 

Žodžių junginys. Sakinio 

dalys. Vienarūšės sakinio 

dalys. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Kontrolinis darbas 

vertinamas pažymiu. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Savarankiškam žinių 

gilinimui: 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/skyrybos_pr

atimai2/ 

ir 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/skyrybos_pr

atimai6/  

Vientisinis ir sudėtinis 

sakinys. Sudėtinio sakinio 

skyryba.  

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Kontrolinis darbas 

vertinamas pažymiu. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

 

Kas pasaulyje svarbiausia? 

Oskaras Vaildas 

„Laimingasis princas“ ir V. 

Žilinskaitė „Robotas ir 

peteliškė“ 

zoom.us, klase.eduka.lt,  

vyturys.lt 

 

Savarankiškas skaitymas, 

teorijos skaitymas  , 

el. užduotys ir klausimai, 

diskusija. 

 

Kaupiamasis pažymys už 

atliktas užduotis ir/arba 

dalyvavimą diskusijose. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Skaitymui:  

„Robotas ir peteliškė“ 

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/zodziu_diktantas8/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=kalbos+dalys
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=kalbos+dalys
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=kalbos+dalys
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai2/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai2/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai2/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai2/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai6/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai6/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai6/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai6/


https://skaitykle.vyturys.lt/#/

1051 

„Laimingasis princas“  

https://skaitykle.vyturys.lt/#/

178 

H. K. Andersenas. H. K. 

Anderseno pasakos. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

vyturys.lt, emokykla.lt 

 

Savarankiškas literatūros 

skaitymas,  

diskusija, atsakymai į 

klausimus, kūrybinis darbas 

Kaupiamasis pažymys už 

atsakymus į klausimus 

analizuojant literatūrines 

pasakas. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu. 

Papildomam skaitymui: 

https://rubinaitis.lnb.lt/index

.php?221886527 

ir 

http://www.bernardinai.lt/str

aipsnis/2014-03-12-agne-

skucaite-leonaviciene-

pasaku-juvelyras-hansas-

kristianas-

andersenas/115019 

ir 

https://www.pasakos.lt/autor

ius/hansas-kristianas-

andersenas/ 

Draugystės stebuklas. Vilė 

Vėl. „Kaip mes 

išgarsėjome“ (ištrauka) ir M. 

Tvenas „Tomo Sojerio 

nuotykiai“ 

zoom.us, klase.eduka.lt,  

vyturys.lt, emokykla.lt 

Savarankiškas teorinės 

medžiagos ir papildomos 

literatūros skaitymas,  

atsakymai į klausimus 

Atliktos užduotys 

vertinamos kaupiamuoju 

balu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu 

Kartojimas. Kalbos 

turtingumas. 

Daugiareikšmiai žodžiai. 

Sinonimai ir antonimai, 

homonimai. Frazeologizmai.  

zoom.us, klase.eduka.lt,  

vyturys.lt, emokykla.lt 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, 

mokytojo ir mokinio 

konsultavimasis, mokinio ir 

mokinio bendradarbiavimas, 

Skaitytų tekstų aptarimas, 

diskusija 

Kūrybinis darbas vertinamas 

pažymiu. 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką www.tamo.lt ir/arba 

el. paštu 

 

 

 

https://skaitykle.vyturys.lt/#/1051
https://skaitykle.vyturys.lt/#/1051
https://skaitykle.vyturys.lt/#/178
https://skaitykle.vyturys.lt/#/178
https://rubinaitis.lnb.lt/index.php?221886527
https://rubinaitis.lnb.lt/index.php?221886527
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-12-agne-skucaite-leonaviciene-pasaku-juvelyras-hansas-kristianas-andersenas/115019
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-12-agne-skucaite-leonaviciene-pasaku-juvelyras-hansas-kristianas-andersenas/115019
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-12-agne-skucaite-leonaviciene-pasaku-juvelyras-hansas-kristianas-andersenas/115019
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-12-agne-skucaite-leonaviciene-pasaku-juvelyras-hansas-kristianas-andersenas/115019
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-12-agne-skucaite-leonaviciene-pasaku-juvelyras-hansas-kristianas-andersenas/115019
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-12-agne-skucaite-leonaviciene-pasaku-juvelyras-hansas-kristianas-andersenas/115019
https://www.pasakos.lt/autorius/hansas-kristianas-andersenas/
https://www.pasakos.lt/autorius/hansas-kristianas-andersenas/
https://www.pasakos.lt/autorius/hansas-kristianas-andersenas/


6 klasei 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kalbos dalių vartojimas 

tekste. Skaitvardis. 

Prielinksnis. Dalelytė. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Žinių gilinimui 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/paiesk

a/?key=Skaitvardis 

 

Sintaksė. Sakinio dalys. 

Veiksnio ir tarinio raiška 

(būdvardžio vartojimas 

tariniui reikšti). Antrininkių 

sakinio dalių raiška. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Savarankiškas darbas 

vertinamas pažymiu 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Savarankiškam žinių 

gilinimui 

http://www.šaltiniai.info/ind

ex/details/621 

 

Asmeniniai ir beasmeniai 

sakiniai. Sakinių rūšys. 

Sudėtiniai sakiniai. 

Sudėtinių sakinių 

(prijungiamųjų ir 

sujungiamųjų) skyryba 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kontrolinis darbas 

vertinamas pažymiu 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Savarankiškam žinių 

gilinimui https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/paiesk

a/?key=sud%C4%97tiniai+s

akiniai   

ir https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/skyrybos_pr

atimai4/ 

Tiesioginės kalbos skyryba. 

 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus darbus 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Savarankiškam žinių 

gilinimui: 

https://lietuviu5-

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=Skaitvardis
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=Skaitvardis
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=Skaitvardis
http://www.šaltiniai.info/index/details/621
http://www.šaltiniai.info/index/details/621
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=sud%C4%97tiniai+sakiniai
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=sud%C4%97tiniai+sakiniai
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=sud%C4%97tiniai+sakiniai
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/paieska/?key=sud%C4%97tiniai+sakiniai
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai4/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai4/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai4/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai4/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai/


užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/skyrybos_pr

atimai/ 

ir https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mo

kymosi_veiklos/skyrybos_pr

atimai1/ 

 

http://www.šaltiniai.info/ind

ex/details/627 

Leksikologija. 

Daugiareikšmiai žodžiai. 

Antonimai ir sinonimai, 

homonimai. Frazeologizmai. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

Kūrybinis darbas vertinamas 

pažymiu. 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

 

Kartojimas. Kūrybiniai 

darbai. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas darbas, el. 

užduotys, mokytojo ir 

mokinio konsultavimasis, 

mokinio ir mokinio 

bendradarbiavimas, 

Savarankiškai atliktų 

užduočių aptarimas, 

mokymo(si) korekcija 

Kaupiamasis pažymys už 

savarankiškai atliktus 

darbus. 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

 

V. Kudirka. „Tautiška 

giesmė“. Eiliuoto teksto 

savitumas. 

 

Diskusija. Nuomonė. 

Lietuvos himnas – tautos 

gyvenimo gairės. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, 

mokytojo ir mokinio 

konsultavimasis, mokinio ir 

mokinio bendradarbiavimas, 

Skaitytų tekstų aptarimas, 

diskusija 

Kaupiamasis pažymys už 

atsakytus klausimus 

perskaičius tekstą, atlikus 

teksto suvokimo testą, 

parengus pateiktis nurodyta 

tema 

 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Savarankiškam žinių 

gilinimui: 

http://www.šaltiniai.info/ind

ex/details/1053 

ir 

http://www.šaltiniai.info/file

s/literatura/LG00/Straipsniai

_apie_Lietuvos_himną.LG3

301C.pdf 

https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai1/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai1/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai1/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/mokymosi_veiklos/skyrybos_pratimai1/
http://www.šaltiniai.info/index/details/627
http://www.šaltiniai.info/index/details/627
http://www.šaltiniai.info/index/details/1053
http://www.šaltiniai.info/index/details/1053
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Straipsniai_apie_Lietuvos_himną.LG3301C.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Straipsniai_apie_Lietuvos_himną.LG3301C.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Straipsniai_apie_Lietuvos_himną.LG3301C.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LG00/Straipsniai_apie_Lietuvos_himną.LG3301C.pdf


Piešiame Lietuvos peizažą.  

J. Aistis „Peizažas“. M. K. 

Čiurlionis, jo gyvenimas ir 

kūryba. „O virš tų krantų, 

vir to mylimo Nemuno“ 

(laiškas broliui) 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, teksto 

aptarimas 

Kaupiamasis pažymys už 

atsakytus klausimus 

perskaičius tekstą 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Savarankiškam skaitymui: 

http://www.šaltiniai.info/ind

ex/details/1231 

ir 

http://www.šaltiniai.info/file

s/literatura/LH00/Mikalojus

_Konstantinas_Čiurlionis._Ž

odžio_kūryba.LH6300.pdf 

Gyvenimo išbandymai. 

Šatrijos Ragana „Irkos 

tragedija“ (ištraukos). 

K. Paterson „Tiltas į 

Terabitiją“ (ištraukos, 

filmas) 

 

Interviu. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, 

ištraukos analizė 

Kaupiamasis pažymys už 

atliktą teksto suvokimo 

testą. 

Kaupiamasis pažymys už 

atsakymus į klausimus po 

pažiūrėto filmo 

 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

Savarankiškam žinių 

gilinimui:  

http://www.šaltiniai.info/file

s/literatura/LH00/Viktorija_

Daujotytė._Šatrijos_Ragano

s_pasaulyje.LHM500A.pdf 

ir 

https://lietuviu5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/tekstu_kurimo_laborat

orija_minciu_gaudykles/ 

A. Maršalas „Aš moku 

šokinėti per balas“ (ištrauka) 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

Savarankiškas skaitymas, el. 

užduotys ir klausimai, 

ištraukos analizė, gamtos 

aprašymo užduotis 

Kaupiamasis pažymys už 

atliktą teksto suvokimo testą 

 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

 

Kartojimas. Kūrybinis 

darbas. 

zoom.us, klase.eduka.lt, 

emapamokos.lt 

 

Savarankiškas teorinės 

medžiagos ir papildomos 

literatūros skaitymas,  

diskusija, atsakymai į 

klausimus 

Kūrybinis darbas vertinamas 

pažymiu. 

Nukreipiamosios nuorodos 

pateikiamos prieš kiekvieną 

pamoką. 

 

 

 

 

http://www.šaltiniai.info/index/details/1231
http://www.šaltiniai.info/index/details/1231
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Mikalojus_Konstantinas_Čiurlionis._Žodžio_kūryba.LH6300.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Mikalojus_Konstantinas_Čiurlionis._Žodžio_kūryba.LH6300.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Mikalojus_Konstantinas_Čiurlionis._Žodžio_kūryba.LH6300.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Mikalojus_Konstantinas_Čiurlionis._Žodžio_kūryba.LH6300.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Viktorija_Daujotytė._Šatrijos_Raganos_pasaulyje.LHM500A.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Viktorija_Daujotytė._Šatrijos_Raganos_pasaulyje.LHM500A.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Viktorija_Daujotytė._Šatrijos_Raganos_pasaulyje.LHM500A.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Viktorija_Daujotytė._Šatrijos_Raganos_pasaulyje.LHM500A.pdf
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/tekstu_kurimo_laboratorija_minciu_gaudykles/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/tekstu_kurimo_laboratorija_minciu_gaudykles/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/tekstu_kurimo_laboratorija_minciu_gaudykles/
https://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/tekstu_kurimo_laboratorija_minciu_gaudykles/


7 klasei 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipai Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Neasmenuojamųjų 

veiksmažodžio formų 

kartojimas (2) 

Vaizdo pamoka zoom 

platformoje 

 Eduka klasės pratybos 

Darybos, rašybos ir vartojimo 

pratybos,  darybos,vartojimo 

atvejų aiškinimas  

 

Kontrolinis darbas. Klaidų 

analizė ir darbų taisymas 

Kaupiamasis vertinimas 

 

 

Testas. Vertinama pažymiu 

 

Klasė eduka.lt kodai 

pranešami prieš pamoką 

Dalelytės reikšmė, 

vartojimas ir rašyba (2) 

 

 

 

Zoom platforma    

 

Eduka klasės pratybos 

 

Dialogo su dalelytėmis 

kūrimas 

 

 

Kaupiamasis vertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos dalių kartojimas 

 

 

 

Word dokumentas su 

užduotimis 

 

 

 

Morfologinis nagrinėjimas  

 

 

Vertinama pažymiu 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos leksika. 

Įvairių tipų žodynai. 

Vartotini ir nevartotini 

skoliniai 

 

Savarankiškas darbas 

naudojantis sinonimų, 

antonimų, skolinių, 

tarptautinių žodžių 

žodynais. Eduka klasės 

pratybos 

 

Naujadarų kūrimas, 

nenorminės leksikos taisymas 

 

Komentuojamasis 

vertinimas 

 

www.likit.lt 

www.vlkk.lt 

 

Baltų kalbos  

 

Nuotolinė pamoka zoom 

platformoje 

PowerPoint 

 

Lyginamoji lietuvių ir latvių 

k. tekstų analizė, teksto latvių 

k. vertimas į lietuvių k. 

 

 

Kaupiamasis vertinimas 

 

Informacijos ieškojimo ir 

kaupimo būdai.  

 

Mokomės rašyti konspektą 

 

Užduotys savarankiškam 

darbui pateikiamos Tamo 

Word dokumentas 

Individualios konsultacijos 

Išrašai, iškarpos. Internetiniai 

informacijos bankas 

Teksto ,,Antanas 

Baranauskas‘‘ konspektas 

  

 Vertinama komentaru 

 

Kaupiamasis vertinimas 

 

 

Rašytinė ir sakytinė kalba.  Zoom platforma, Lyginamoji rašytinės ir Viešoji sakytinė kalba.  

http://www.likit.lt/


Privatus ir viešasis 

kalbėjimas 

 

 

PowerPoint 

 

sakytinės kalbos analizė. 

Viešosios kalbos planavimas 

Vertinama pažymiu 

Kodėl žmonės keliauja? 

Žymieji xx a. pradžios 

lietuvių keliautojai. M. 

Šalčius ir A. Poška 

 

 

 

 

 

 

Zoom platforma  

 

 

 

 

 

 

 

M. Šalčiaus ir A. Poškos 

kelionės įspūdžių aprašymo 

lyginamoji analizė.Tyrimo 

užduotis,,Pastaro-jo 

dešimtmečio lietuviškos 

ekspedicijos‘‘ 

 

 Kaupiamasis vertinimas 

 

 

 

 

 

 

www.antanasposka.eu 

 

J. Tumas-Vaižgantas 

,,Amerikoje‘‘ 

 

Nuotolinė pamoka zoom 

platformoje 

Teksto analizė ir 

interpretacija 

Kaupiamasis vertinimas  

J. Mekas ,,Laiškai iš 

niekur‘‘ 

 

Savarankiškas darbas 

Google  

 

Teksto stilistinė analizė 

 

Tyrimas ,,Pasaulio 

lietuviai‘‘ 

Kaupiamasis vertinimas 

 

 

J. Ivanauskaitė ,,Kelionių 

alchemija‘‘. Kurianti 

kelionė 

 

Savarankiškas darbas. 

Užduotys pateikiamos   

elektroniniame dienyne  

 

Dokumentinio filmo ,,Šokis 

dykumoje‘‘ peržiūra 

 

Filmo recenzija 

Kaupiamasis vertinimas 

 

Kodėl kopiama į kalnus? 

A. Miuntė ,,Knyga apie 

San Mikelę‘‘ 

Nuotolinė pamoka zoom 

platformoje 

 

Teksto analizė ir 

interpretacija 

 

Kaupiamasis vertinimas 

 

 

 

 

V. Vitkauskas ,,Aukščiau 

pasaulio viršukalnių‘‘ 

 

 

Savarankiškas darbas 

Google.youtube  

P.Normanto kelionių 

žemėlapis 

 

Kaupiamasis vertinimas 

 

R.Valatkos interviu su 

V.Vitkausku  

,,Užkietėjęs keliautojas: yra 

kalnas Lietu- 

voje, kuris paliko...‘‘ 

Skyriaus apibendrinimas Savarankiškas darbas Rašinys ,,Kodėl žmonės 

keliau-ja?‘‘ 

Vertinama pažymiu  

 

 

 



8 klasei 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir  

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kasdienybės iššūkiai. V. 

Juknaitė, ,,Tariamas iš 

tamsos“ (ištrauka) 

Word dokumentas su 

užduotimis 

Savarankiškas darbas Teksto suvokimas 

Kaupiamasis vertinimas 

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

Tariamas_i%C5%A1_tamso

s 

 

S. Parulskis. ,,Siena“ 

 

Zoom platforma 

 

Savarankiškas darbas 

Rašinys ,,Kas brandina 

jauną žmogų?“ 

Vertinamas pažymiu.  

http://www.tekstai.lt/buvo/te

kstai/parulsk/mortui.htm 

Ką gali juokas? 

V. Žilinskaitė. ,,Humoro 

vakaras“.   

 

Word dokumentas su 

užduotimis 

Savarankiškas darbas.  Teksto skaitymas ir 

suvokimas.  

Komentuojamasis 

vertinimas 

http://www.bernardinai.lt/str

aipsnis/2018-11-13-vytaute-

zilinskaite-kuriu-protu-ir-

sirdimi/172804 

 

Humoras.  

J. Kunčinas. ,,Stiprus 

matematikos trejetas ir 

Ėrichas Marija...“ 

Zoom. platforma, 

PowerPoint 

Pamoka – paskaita, 

individualus darbas. 

Teksto skaitymas,  

suvokimas. 

Teksto kūrimas.  

Kaupiamasis vertinimas.  

http://www.tekstai.lt/tekstai/

269-kuncinas-jurgis 

Satyra.  

P. Cvirka. ,,Frank Kruk“.  

Word dokumentas su 

užduotimis 

Savarankiškas darbas. Remiantis schema, 

suformuluoti skirtingo 

sudėtingumo klausimus, 

pateikti sunkėjimo tvarka.  

Komentuojamasis 

vertinimas 

http://8diena.lt/2018/03/25/p

etras-cvirka-ne-tik-

cukriniai-avineliai/ 



 

Ironija.  

S. Šaltenis. ,,Riešutų 

duona“. (2) 

 

Filmas ,,Riešutų duona“. 

Zoom. platforma, 

PowerPoint 

 

 

 Yuotube 

Pamoka – paskaita, 

individualus darbas. 

 

Savarankiškas darbas. 

Ironiško pasakojimo 

kūrimas.  

Kaupiamasis vertinimas. 

Recenzija.  

Kaupiamasis vertinimas. 

 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/files/literatura/LH

00/Saulius_%C5%A0altenis

._Rie%C5%A1ut%C5%B3_

duona_(Apysakos_ir_apsak

ymai).LHM200.pdf 

https://www.youtube.com/w

atch?v=xmsM8waRwvU 

Juokas iš absurdo.  

J. Erlicko kūrybos analizė.   

Word dokumentas su 

užduotimis 

Savarankiškas darbas.  Teksto skaitymas ir 

suvokimas.  

Kaupiamasis vertinimas. 

 

https://www.15min.lt/naujie

na/aktualu/interviu/alfredas-

bumblauskas-kada-nors-

sakysime-kad-juozo-erlicko-

epochoje-gyveno-daug-

nezymiu-politiniu-veikeju-

599-312383 

Kuo juokas skiriasi nuo 

patyčių? 

U. Kaunaitė. Laiškai 

Elzei“. (ištrauka)  

Zoom. platforma, 

PowerPoint 

Pamoka – paskaita, 

individualus darbas 

Rašinys ,,Koks gali būti 

juokas?“ 

Pažymys 

https://www.ziniuradijas.lt/l

aidos/kai-knygos-

prabyla/pokalbis-su-

romano-apie-patycias-

laiskai-elzei-autore-u-

kaunaite?video=1 

Aiškinamosios kalbos 

dalys 

Nuotolinė pamoka zoom 

platformoje, PowerPoint 

Pamoka-paskaita, pratybos 

 

Kaupiamasis vertinimas https://www.mokslobaze.lt/

pazyminiu-priedeliu-ir-

aiskinamuju-sakinio-daliu-

skyryba.html 

 Aiškinamųjų sakinio dalių 

skyryba 

Eduka klasė, teorinė 

vadovėlio medžiaga 

Savarankiškas darbas 

 

 

Kaupiamasis vertinimas http://www.vlkk.lt/vlkk-

nutarimai/nutarimai/nutarim

as-del-privalomosios-

skyrybos-taisykliu 

Kreipinys, kreipinio Eduka klasė  , lietuvių k. Savarankiškas darbas Kaupiamasis vertinimas https://www.youtube.com/w

http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Saulius_%C5%A0altenis._Rie%C5%A1ut%C5%B3_duona_(Apysakos_ir_apsakymai).LHM200.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Saulius_%C5%A0altenis._Rie%C5%A1ut%C5%B3_duona_(Apysakos_ir_apsakymai).LHM200.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Saulius_%C5%A0altenis._Rie%C5%A1ut%C5%B3_duona_(Apysakos_ir_apsakymai).LHM200.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Saulius_%C5%A0altenis._Rie%C5%A1ut%C5%B3_duona_(Apysakos_ir_apsakymai).LHM200.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Saulius_%C5%A0altenis._Rie%C5%A1ut%C5%B3_duona_(Apysakos_ir_apsakymai).LHM200.pdf
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Saulius_%C5%A0altenis._Rie%C5%A1ut%C5%B3_duona_(Apysakos_ir_apsakymai).LHM200.pdf


skyryba vadovėlio užduotys atch?v=gfl-a3exOGc 

Įterpiniai ir įspraudai Nuotolinė pamoka zoom 

platformoje, PowerPoint 

Pamoka-paskaita. Pratybos Kaupiamasis vertinimas http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/iterpiniu_skyryba_priv

alomosios_taisykles/ 

Kartojame ir 

apibendriname vientisinio 

sakinio skyrybą. Testo 

klaidų analizė ir darbų 

taisymas 

Ema pratybos Kontrolinis darbas. Skyry-bos 

testas 

Vertinama pažymiu https://prezi.com/c4b21vq57

dmd/isidemetinos-

vientisinio-sakinio-

skyrybos-taisykles/ 

Sudėtinis sakinio samprata 

ir skyryba  

Nuotolinė pamoka zoom 

platformoje 

Pamoka-paskaita, užduotys iš 

vadovėlio 

Kaupiamasis vertinimas http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/sudetinis_sakinys_priv

alomosios_skyrybos_taisykl

es/ 

Senieji lietuviški rašai Word dokumentas su 

užduotimis 

Savarankiškas darbas. 

Konsultacijos menedžeriu, 

telefonu pamokos pagal 

tvarkaraštį metu 

Teksto kalbos analizė 

Kaupiamasis vertinimas 

Etimologija.baltnexus.lt 

www.prusistika.ff.vu.lt 

Dažnesnės stiliaus klaidos Nuotolinė pamoka zoom 

platformoje 

Pratybos Teksto redagavimas 

Vertinama pažymiu 

www.knyguklubas.lt 

www.lkz.lt 

www.vlkk.lt 

Laviname kalbėjimo ir 

klausymo įgūdžius. 

Interviu 

Word dokumentas su 

užduotimis 

Savarankiškas darbas Interviu 

parengimas.Kaupiamasis 

vertinimas 

 http://lietuviu7-

8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zin

ynas/interviu/ 

Diskusija Nuotolinė pamoka zoom 

platformoje 

Diskusijos reikalavimai Diskusija ,,Tikros ir 

tariamos vertybės‘‘. 

Komentuojamasis ir 

kaupiamasis vertinimas 

 

lietuviu.mkp 

 

http://www.knyguklubas.lt/
http://www.lkz.lt/


10 klasei 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Ostrauskas „Jūratė ir 

Kastytis“ arba  

 

 

,,Žemaitė sutinka Šekspyrą“ 

(2) 

 

Zoom platforma 

 

 

 

Word užduotis per Tamo 

Atlikti Word dokumente  

 

 

 

Atlikti Word dokumente 

 

 

 

 

 

Teksto suvokimas. 

 

Komentuojamasis 

vertinimas.  

 

Teksto suvokimas. 

 

Komentuojamasis 

vertinimas. 

https://www.youtube.com/

watch?v=tuz-DLirNbI 

 

http://www.tekstai.lt/zurna

las-metai/492-2008-nr-6-

birzelis/3425-kostas-

ostrauskas-zemaite-

sutinka-sekspyra.html 

Kultūros istorija – estetinės 

patirties ir meninio žaidimo 

šaltinis. 

 S. Gedos eilėraščiai. (2)  

 

Word užduotis per Tamo Atlikti Word dokumente Teksto suvokimas. 

 

Komentuojamasis 

vertinimas. 

 

 

http://www.bernardinai.lt/s

traipsnis/2018-02-14-

sigitas-geda-didis-poetas-

gyvenimo-

diletantas/168354 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuz-DLirNbI
https://www.youtube.com/watch?v=tuz-DLirNbI
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-14-sigitas-geda-didis-poetas-gyvenimo-diletantas/168354
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-14-sigitas-geda-didis-poetas-gyvenimo-diletantas/168354
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-14-sigitas-geda-didis-poetas-gyvenimo-diletantas/168354
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-14-sigitas-geda-didis-poetas-gyvenimo-diletantas/168354
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-14-sigitas-geda-didis-poetas-gyvenimo-diletantas/168354


A. Šlepikas. Romanas 

,,Mano vardas – 

Marytė”.(2)  

 

Meninis filmas 

,,Vilko vaikai.’’ 

 

 

Zoom platforma, 

YuoTube 

 

 

 

  

YuoTube 

Atlikti Word dokumente Analizė, teksto suvokimas. 

Samprotavimo pastraipa.  

Pažymys. 

 

 

 

Recenzija.  

Kaupiamasis vertinimas.   

https://www.15min.lt/kultu

ra/naujiena/literatura/alvyd

o-slepiko-knyga-mano-

vardas-maryte-tarp-

geriausiu-the-times-metu-

knygu-286-1241454 

Literatūros kartojimas.  

Literatūros rūšys, žanrai, 

meninės raiškos priemonės 

ir kt. (2) 

Zoom platforma.  Atlikti Word dokumente Klausimai – atsakymai.  

Kaupiamasis vertinimas 

arba pažymys.  

 

http://vyturys.lt/ 

https://www.google.com/s

earch?q=eduka.klas%C4%

97&oq=&sourceid=chrom

e&ie=UTF-8 

 

 

 

 

 

 

http://vyturys.lt/


Laiškas Sau. (1) Zoom platforma. Atlikti Word dokumente Nevertinamas.  

Rašybos ir skyrybos 

kartojimas ir įgūdžių 

įtvirtinimas. 

 

Pagrindinių rašybos 

dėsningumų apibendrinimas 

ir įtvirtinimas.(2) 

 

Diktantas(1) 

 

 

 

 

 

 

Zoom platforma 

 

 

 

Zoom platforma 

 

 

 

 

 

 

 

Word dokumente 

 

 

 

Word dokumente 

 

 

 

 

 

 

 

Komentuojamasis 

vertinimas.  

 

 

 

Pažymys 

 

 

 

 

 

 

SMP Rašybos kartojimas 

 

Lietuviu%20kalbos%20ras

tingumo%20uzduotys.%20

Diktantai%205-

10%20klasėms%20(3).pdf 



Kalbos dalių,  žodžių 

darybos ir formų 

apibendrinimas ir 

įtvirtinimas.(1) 

Word užduotis per Tamo Word dokumente Komentuojamasis 

vertinimas. 

lietuviu_kalbos_savarankis

ko_darbo_uzduotys%20(1)

.pdf 

Apibendrinamasis 

gramatinių žodžio formų 

taisyklingos vartosenos  

įtvirtinimas.(1) 

Word užduotis per Tamo Word dokumente Taisyklės ir pratimai.  

 

Kaupiamasis vertinimas . 

http://www.xn--altiniai-

4wb.info/index/details/590 
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