
Socialinių mokslų nuotolinio mokymo(si) planai 

 

Istorijos nuotolinio mokymo planas 5 kl. 

 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 

ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Tarp dviejų 

karų: 

kūrybos ir 

netekties 

metai" 

eTest.lt Testo užduotys Atlikti pamokos 

metu, vertinimas-

pažymiu 

etest.lt/login 

 

Juodojo 

kaspino 

diena 

Zoom.us vaizdo pamoka, 

Vadovėlis Kelias II dalis, 

youtube, PowerPoint, 

istorijos pratybos Kelias 

II dalis, psl.14, Eduka 

pratybos 

Darbas su tekstu, 

šaltiniais. 

Klausimynas. 

Nurodytu laiku 

atlikti užduotis 

Edukoje. 

Kaupiamasis 

vertinimas. 

https://dienynas.tamo.lt/ 

https://klase.eduka.lt/ 

https://zoom.us 

https://www.youtube.com/watch?v=WSQ2Qg

rmqK8 

 

 

Okupantų 

kryžkelėje 

Kelias iš 

mirties į 

laisvę 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Kelias II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Klausimai 

Parengti pristatymą 

„Masinės žydų 

naikinimo vietos 

Kaune“ 

https://klase.eduka.

lt/ 

Pratybos  

Siųsti mokytojai į 

e.p. ar tamo iki 

kitos 

pamokos,pristatym

o  aptarimas 

Zoom.us vaizdo 

pamokoje, 

vertinimas- 

pažymiu 

https://dienynas.tamo.lt/ 

https://klase.eduka.lt/ 

https://zoom.us 

Partizanų 

priešinimasis 

sovietų 

valdžiai 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu Žingsniai II 

dalis, youtube.com 

vaizdo peržiūra, 

Esė 5-7 sakinių 

„Partizaninis 

karasLietuvoje“                     

Testas iš 

https://klase.eduka.

Esė siųsti 

mokytojai į e.p. ar 

Tamo.lt. iki kitos 

pamokos, 

aptarimas Zoom.us 

https://www.youtube.com/watch?v=LRQj9gE

Egh8 

  https://dienynas.tamo.lt/ 

https://klase.eduka.lt/ 
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https://klase.eduka.lt/ lt/, Pratybos,   vaizdo pamokoje, 

vertinimas -

kaupiamasis. 

Tremtis-

tautos 

genocidas 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, 

youtube.com,  

darbas su vadovėliu, 

vadovėlis Kelias II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

 Darbas su tekstu, 

šaltiniais, rašinys 

„Lietuvos gyventojų 

tremtys“ ( apie 

artimųjų trėmimus) 

 Testas iš 

https://klase.eduka.l

t  

Pratybose.  

Rašinį Word 

formatu siųsti į 

Tamo nurodytu 

laiku, aptarimas 

Zoom.us vaizdo 

pamokoje, 

vertinimas- 

pažymiu 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_VYc4

HucpE 

https://dienynas.tamo.lt/ 

https://klase.eduka.lt/ 

https://zoom.us 

Visi į 

kolūkius. 

Gyvenimas 

sovietų 

Lietuvoje 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu Kelias II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Klausimynas.  

Testas iš 

https://klase.eduka.l

t  

Pratybose. 

Užduočių lapo 

atsakymų 

pateikimas 

aptarimas Zoom.us 

vaizdo pamokoje, 

vertinimas - 

kaupiamasis. 

https://dienynas.tamo.lt/ 

https://klase.eduka.lt/ 

https://zoom.us 

Okupacijų 

laikotarpis 

eTest.lt Kontrolinis darbas  Atlikti pamokos 

metu, vertinimas-

pažymiu 

etest.lt/login 

 

Kelias į 

laisvę ir 

nepriklausom

ybę: Baltijos 

kelias, Kovo 

11-oji ir 

Naktis prie 

Televizijos 

bokšto. 

Zoom.us vaizdo pamoka, 

PowerPoint,  

youtube.com , vadovėlis 

Kelias II dalis,  

https://klase.eduka.lt/ 

Darbas su tekstu, 

šaltiniais, patirtinis 

ugdymas 

Testas Edukoje, 

vertinimas-

kaupiamasis 

https://zoom.us 

https://www.youtube.com/watch?v=L8DF3O

Bffrk 

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

XdheU 

https://www.youtube.com/watch?v=e9slKDW

XHNk 

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

IfKU 

 

Berlyno Zoom.us vaizdo pamoka, Darbas su tekstu ir Eduka platformoje https://zoom.us 
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siena griūva PowerPoint , 

youtube.com, Eduka, 

vadovėlis Žingsniai II 

dalis 

šaltiniais,  

Testas 

https://klase.eduka.

lt   

iki kitos pamokos, 

kaupiamasis 

vertinimas 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpD9-

_LUrig 

 

Globalinės 

problemos. 

Terorizmas. 

Zoom.us vaizdo pamoka, 

PowerPoint , vadovėlis 

Žingsniai II dalis, 

internetiniai puslapiai 

Pranešimų 

rengimas  ir 

ristatymas 

Pristatymas 

Zoom.us 

pamokoje- 

vertinimas- 

pažymiu, 

pranešimas be 

pristatymo – 

kaupiamasis 

vertinimas. 

https://zoom.us 

 

Atkurtoji 

Lietuvos 

Respublika ir 

jos valdymas 

Zoom.us platformoje 

PowerPoint, darbas su 

vadovėliu, vadovėlis 

Kelias II dalis, 

https://klase.eduka.lt/ 

Klausimynas, 

šaltinių analizė 

Testas 

https://klase.eduka.

lt/ 

Pratybos  

testas- Edukos 

platformoje, Darbų 

vertinimas- 

kaupiamasis 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt 

 

 Pasklidę po 

pasaulį. 

Lietuva 

pasaulyje 

Darbas su vadovėliu, 

vadovėlis Kelias II dalis,  

https://klase.eduka.lt/ 

Diskusija Vertinimas -

kaupiamasis 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt 

 

 

 

 

 

 

Istorijos nuotolinio mokymo planas 6 kl. 

 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 

ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpD9-_LUrig
https://www.youtube.com/watch?v=ZpD9-_LUrig
https://zoom.us/
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Nacistinė 

Vokietija 

Zoom.us vaizdo 

pamoka, 

PowerPoint, 

eduka.com, 

vadovėlis Žingsniai 

II dalis 

Savarankiškas darbas 

pagal klausimyną. 

Testas 

https://klase.eduka.lt 

Atsakymų 

aptarimas, 

kaupiamasis 

vertinimas 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt 

 

Antrasis Pasaulinis 

karas. Bomba 

sukrėtusi pasaulį 

Zoom.us, eduka.com 

Youtube.com, 

Vadovėlis Žingsniai 

II dalis psl.122-123 

Sukurti PowerPoint 

pristatymą „II 

Pasaulinis karas“ 

Pristatymas 

Zoom.us, atsiųsti į 

Tamo, vertinimas – 

pažymiu, 

Eduka – 

kaupiamasis 

vertinimas 

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

zP5i7Ug 

https://zoom.us 

https://klase.eduka.lt 

 

Nusikaltėliai turi būti 

nubausti 

Zoom.us, PowerPoint,  

Vadovėlis Žingsniai II 

dalis, psl.146-147 

Diskusija, 

Klausimai 

Aptarimas Zoom.us, 

Kaupiamasis vertinimas 

https://zoom.us 

 

Didieji karai http://www.etest.lt/  Kontrolinis darbas Vertinimas pažymiu http://www.etest.lt/ 

Šaltasis karas Zoom.us,  PowerPoint, 

Eduka, vadovėlis 

Žingsniai II dalis 

Savarankiškas darbas su 

klausimynu, testas 

klase.eduka.lt   

platformoje,  

Atsakymai vertinami 

pažymiu, Eduka testas- 

kaupiamasis vertinimas 

https://klase.eduka.lt 

https://zoom.us 

Žmogaus teisės Sovietų 

Sąjungoje. Žmogus 

Zoom.us, Vadovėlis 

Žingsniai II dalis, 

Sukurti PowerPoint 

„Žmogaus padėtis 

Pateiktys ir jų 

pristatymas per Zoom.us 

https://zoom.us 

https://www.tamo.lt/ 

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=Rxi-zP5i7Ug
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Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Šaltasis karas Zoom.us,  PowerPoint, 

Eduka, vadovėlis 

Žingsniai II dalis 

Savarankiškas darbas su 

klausimynu, testas 

klase.eduka.lt   

platformoje,  

Atsakymai vertinami 

pažymiu, Eduka testas- 

kaupiamasis vertinimas 

https://klase.eduka.lt 

https://zoom.us 

Žmogaus teisės Sovietų 

Sąjungoje. Žmogus 

pakyla į kosmosą. 

Zoom.us, Vadovėlis 

Žingsniai II dalis, 

PowerPoint, 

youtube.com,  

Sukurti PowerPoint 

„Žmogaus padėtis 

Sovietų Sąjungoje“, 

„Pirmieji kosmonautai“ 

Pateiktys ir jų 

pristatymas per Zoom.us 

vertinamos pažymiu, 

atsiuntimas į Tamo- 

kaupiamuoju vertinimu. 

https://zoom.us 

https://www.tamo.lt/ 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=y4elyuzWgEI              

 

pakyla į kosmosą. PowerPoint, 

youtube.com,  

Sovietų Sąjungoje“, 

„Pirmieji kosmonautai“ 

vertinamos pažymiu, 

atsiuntimas į Tamo- 

kaupiamuoju vertinimu. 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=y4elyuzWgEI              

Berlyno siena 

griūva 

Zoom.us vaizdo 

pamoka, 

PowerPoint , 

youtube.com, 

Eduka, vadovėlis 

Žingsniai II dalis 

Darbas su tekstu ir 

šaltiniais,  

Testas 

https://klase.eduka.lt   

Eduka platformoje 

iki kitos pamokos, 

kaupiamasis 

vertinimas 

https://zoom.us 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpD9-

_LUrig 

 

Globalinės 

problemos. 

Terorizmas. 

Zoom.us vaizdo 

pamoka, 

PowerPoint , 

vadovėlis Žingsniai 

II dalis, 

internetiniai 

puslapiai 

Pranešimų rengimas  ir 

ristatymas 

Pristatymas 

Zoom.us 

pamokoje- 

vertinimas- 

pažymiu, 

pranešimas be 

pristatymo – 

kaupiamasis 

vertinimas. 

https://zoom.us 

 

https://zoom.us/
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Europa vienijasi Zoom.us vaizdo 

pamoka, 

PowerPoint, 

youtube.com,                            

Eduka, vadovėlis 

Žingsniai II dalis 

Klausimynas, darbas 

su vaizdo medžiaga 

Testas 

https://klase.eduka.lt   

Eduka platformoje 

iki kitos pamokos, 

kaupiamasis 

vertinimas 

https://zoom.us 

https://www.youtube.com/      

watch?v=eYPXYVl55OE     

https://klase.eduka.lt 

 

Lietuvos 

kaimynės. Baltijos 

šalys. 

Zoom.us vaizdo 

pamoka, 

PowerPoint, 

internetiniai 

puslapiai 

Darbas su informacija Vertinimas -

kaupiamasis  

https://zoom.us 

 

 

 

Istorijos nuotolinio mokymo planas 7 kl. 

 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipai Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Graikų karai su persais Eduka.klasė testas Eduka.klasė, užduotys. Kaupiamieji 

taškai 

https://eduka.klasė/ klasės 

kodas 7a BLV9ET, 7b - 

UFZTKT 

Olimpinės žaidynės Powe point  (zoom.ups 

platforma) 

Atsakymai į 

klausimus 

Eduka. klasė užduotys, kaupiamieji 

taškai 

 

Graikų teatras  Eduka.klasė ekstas Atsakymai į 

klausimus 

Eduka klasė užduotys, kaupiamieji  

Aleksandro 

Makedoniečio žygiai 

Power point pateiktys 

zoo,ups platformoje 

Atsakymai į  

žemėlapisklausim

us 

Eduka. klasė, kaupiamieji Pažiūrėti filmą; 

„Aleksandras 

Makedonietis“ 

Helenizmas; vakarų ir 

rytų kultūrų 

susiliejimas 

Eduka klasė Vaizdiniai,  Eduka. klasė  

Graikų kultūra Power point(zoom.ups lentelės pažymiu Papildomai savarankiškai 

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/%20%20%20%20%20%20watch?v=eYPXYVl55OE
https://www.youtube.com/%20%20%20%20%20%20watch?v=eYPXYVl55OE
https://zoom.us/
https://eduka.klasė/


dabarčiai platformoje randama informacija 

Apibendrinamoji 

pamoka 

testas testas Testas, pažymiu Office 365 platformoje 

Įvadinė pamoka – 

Senovės Roma 

Yuotube video projekcijų 

peržiūra 

Paskirstomos 

ilgalaikės 

projektinės -

užduoty 

Ilgalaikių  projektinių darbų 

pristatymas vertinamas - pažymiu 

https://www.youtube.com/

watch?v=wacqHaRlVP0 

Karalių laikotarpis Power poit skaidrės 

pristatomos per zoom  

Diferencijuotas, 

skaitymas, 

atsiskaitymai 

Eduka. klasė užduotys, kaupiamieji 

taškai, procentais 

https://eduka.klasė/ klasės 

kodas 7a BLV9ET, 7b - 

UFZTKT 

Romėnų visuomenė ir 

respublika 

Valdymo lentelės Power 

point skaidrės 

visuomenės  struktūra, 

sąvokos 

 Bendras darbas 

per zoom virtualią 

pamoką 

 Edukos užduotys, kaupiamieji, 

procentais 

 

Romėnų menas, 

mokslas ir pramogos ir 

religija 

 Iliustracijos video 

medžiagoje, užrašai 

Power point 

skaidrių 

pristatymas 

 Projektinės užduotys, vertinamos 

pažymių 

 

 Julijus Cezaris ir 

romėnų užkariavimai 

Yutube filmas „Julijus 

Cezaris“ 

Atsakymai į 

edukoje pateiktus 

klausimus 

Kaupiamaisiais taškais https://www.google.com/se

arch?tbm=isch&q=Caesar+t

he+Conqueror#imgrc=gL3

QJ9vKrcQnlM 

Apibendrinamasis, 

kontrolinis darbas 

Testas ema platformoje Uždari ir atviri 

klausimai 

Pažymiu Ema, nusiųsti individualūs 

prisijungimo kodai 

Krikščionybės 

atsiradimas 

 Video filmas Jėzus 

Kristus 

Pokalbis, 

užrašomos 

sąvokos ir 

teiginiai 

Atskymai vertinami kaupiamaisiais 

taškais 

 

 Vakarų Romos 

imperijos žlugimas 

Power point skaidrės 

demonstarcinės 

Atviri klausimai,  Kaupiamieji taškai , edukos  ir emos 

testai 

 

Senovės istorijos 

pabaiga baigiamoji 

pamoka 

Zoom aptarimas Esminės temos ir 

reiškiniai, 

procesai 

Testas  pažymiu  

https://www.youtube.com/watch?v=wacqHaRlVP0
https://www.youtube.com/watch?v=wacqHaRlVP0
https://eduka.klasė/
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=Caesar+the+Conqueror#imgrc=gL3QJ9vKrcQnlM
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=Caesar+the+Conqueror#imgrc=gL3QJ9vKrcQnlM
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=Caesar+the+Conqueror#imgrc=gL3QJ9vKrcQnlM
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=Caesar+the+Conqueror#imgrc=gL3QJ9vKrcQnlM


Istorijos planas 8 kl. 

 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipai Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Lietuva Abiejų tautų 

respublikoje. XVI - 

XVIIa 

Eduka.klasė, (zoom.ups 

platforma. Power point, 

skaidrės 

Testinė užd.uotis eduka.klasė užduotys, kaupiamieji 

taškai 

hppts://eduka.klasė/ klasės 

kodas; QWENPK 

ATR pergalės ir 

pralaimėjimai 

Eduka klasė, tekstas Testinė užduotis eduka.klasė, užduotys. Kaupiamieji 

taškai 

 

Kontrolinis darbas Pateikiamas testas word 

platformoje 

testas Siųnčiamas per office 365, 

vertinimas pažymiu 

Virginija. 

mikutavičiūtė@urbsiomoky

kla.lt 

Naujo politinio Europos 

žemėlapio susidarymas 

Power point pateiktys per 

zoo.ups programą 

žemėlapiai Kaupiamuoju tašku  

Nauja pasaulio tvarka. 

Kolonializmas XVIIa 

Power point pateiktys, 

per zoom ups  

žemėlapiai Eduka klasė užduotys  

Europos šalių gamybos 

ir prekybos pokyčiai 

XVI – XVIIa. 

Pover point pateiktys per 

zoom ups 

Iliustracijos, 

vaizdiniai 

Paruošiamos vaizdinės pateiktys 

power point formatu. pažymiu 

Zoom.ups 

Naujo politinio 

žemėlapio susidarymas 

eduka.klasė žemėlapis Power point pateiktys  zoom ups  

Pasikartokime ir 

įsivertinkime 

eduka klasė testas Eduka.klasė užduotys. Pažymiu  

 Reformacija XVIa. Power point. skaidrių 

pristatymas 

Atviri klausimai  Eduka . klasė ,testas , procentais Hppts://edua.klasė/ kodas 

QWENPK 

Kontreformacija, 

katalikų bažnyčios 

atsinaujinimas  

Vadovėlio tekstas psl 179 

– 181, sudaromos 

lentelės 

Schemos, , 

žodinis aptarimas 

Zoom virtualioje pamokoje, 

kaupiamaisiais taškais 

Zoom.ups 

 Apibendrinamoji 

pamoka Kontrolinis 

darbas 

testas Atviri ir ir 

paprastiej 

klausimai 

Testas ema platformoje. Pažymiu Ema užduotys, nusiųsti 

asmeniniai prisijungimo 

kodai 

 Reformacijos ir Teiginiai , žemėlapis Atviri ir testiniai Užduotys ema. Kaupiamaisias Ema užduotys 



plitimas LDK klausimai taškais 

Kontreformacija LDK, 

jos reikšmė mokslui 

 Power point skaidrės 

pristatomi sverbiausi 

reiškiniai 

atviri Ema testai. Kaupiamaisiais taškais, 

skaidrių pristaatymas vertinamas 

pažymiu 

Ema užduotys 

Bajoriškoji LDK 

kultūra, architektūra, 

dailė, mokslas 

Power point pristatomos 

skaidrės 

Pokalbis 

aptarimas 

vertinimas 

Zoom virtualioje pamokoje, pažymiu Zoom. ups 

Kontrolinis darbas Ema testas testas Ema platformoje, vertinimas 

pažymiu 

Ema užduotys 

 Baigiamoji 

apibendrinamoji 

pamoka 

Zoom up, aptarimas pokalbis Vedamas trimestras Zoom. ups 

    
 

 

 

Istorijos planas 10 kl. 

 

 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipai Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Rezistencija ir trėmimai Power point pateiktys 

zoom.ups platformoje 

skaidrės Kaupiamieji taškai  

Šaltojo karo laikotarpis Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

skaidrės Eduka.klasė užduotys, tema viena 

žemė du pasauliai, pažymiu. 

https://eduka.klasė/ klasės 

kodasWFSTPY 

Super valstybių 

varžytuvės 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje) 

Iliustracijos, 

žemėlapis 

Kaupiamieji taškai  

Totalitarinis SSRS 

režimas 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

 Kaupiamieji taškai  

Lietuva už geležinės 

uždangos 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

testas Eduka.klasė. užduotys. , pažymiu https://eduka.klasė/ 

kodasWFSTPY 

Disidentinis judėjimas 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

testas Eduka.klasė, užduotys tema; „Laikas 

revoliucijai. pažymiu 

 

https://eduka.klasė/
https://eduka.klasė/


Lietuva – 

nepriklausoma Europos 

ir pasaulio valstybė 

Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje  

testas Eduka.klasė pažymiu  

Kontrolinis darbas testas Atsakymai į 

klausimus 

Word variantas per offie365 sistema. 

pažymiu Power point skaidrės, 

(zoom.ups platformoje 

Virginija mikutaviciute 

office365 

urbsiopagrindinėmokykla.lt 

Dainuojanti revoliucija, 

Nepriklausomybės 

atkūrimas 

Video medžiaga 

„Baltijos kelias, Lietuvos 

Nepriklausomybė 

Atviri klausimai, 

aptarimas 

Zoom . ups platformoje, aptariame, 

įvertiname. Kaupiamieji taškai ema 

užduotys 

 Ema užduotys. siųnčiami 

individualūs prisijungimo 

kodai 

 Emigarcija Lietuvoje Savarankiškos užduotys klausimai Word atsiųnčiami atsakymai pagal 

individulias užduotis 

 

Apibendrinamoji 

pamoka 

Žinių tikrinimas testas  Emos užduotys, pažymiu Ema užduotys 

Posovietinė Lietuva ir 

šiuolaikinės problemos 

 Esė rašymas ir 

pristaymasper zoom 

esė Žodinis esė pristatymas per zoom 

pamoka, kaupiamais taškais 

Zoom. ups 

 Tarptautinės 

organizacijos ir Lietuva 

Skirtos individualios 

užduotys temos 

Power point 

skaidrės 

pažymiu  

Globalinės problemos 

šiuolaikiniame 

pasaulyje 

Individualios užduotys Užduočių 

atskleidimas  

aptarimas 

Zoom ups, žodžiu, vertinimas 

kaupiamais taškais 

 

 Apibendrinamoji, 

kontrolinė pamoka 

IT testas Ema užduotys  vertinimas pažymiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geografijos planas 6 kl. 

 

 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Hidrosfera. Žemė - 

melsvoji vandens 

planeta 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO.  

Pasaulio vandenynas. 

Jūros ir įlankos. Jūrų 

įvairovė 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Jūrų ir vandenynų 

vandens savybės. 

Vandenyno dugnas. 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO 



Nerimstantis 

vandenynas. Srovės. 

Bangos ir jų veikla. 

Krantai. 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO 

Vanduo požemio 

karalystėje. Kontrolinis 

darbas. 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu 

Skaitytų tekstų 

aptarimas. Apklausa 

žodžiu video pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO 

Mėlynieji vandens takai. 

Nuo ištakų iki žiočių. 

Pasaulio ir Lietuvos 

upės. 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO 

Ežerai - Žemės perlai. Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiškas tekstų 

skaitymas, analizė, 

atsižvelgiant į tekstų 

klausimus 

 

Skaitytų tekstų 

aptarimas. Apklausa 

žodžiu video pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO 



Žemės skraistė. Orai ir 

klimatas. 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO 

 

 

 

 

Geografijos mokymo planas 7 klasei  

 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Australijos gamta (1 

pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO.  

Australijos gyventojai ir 

ūkis (1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Okeanijos salynas (1 

pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

Savarankiškas tekstų 

skaitymas, analizė, 

Skaitytų tekstų 

aptarimas. Apklausa 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 



platformos 

 

atsižvelgiant į tekstų 

klausimus (skiriamos 2 

pamokos) 

 

 

žodžiu video pamokoje.  

 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Antarktis ir Antarktida 

(1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Amerika: žemės gelmės 

ir paviršius (1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO.  

Gamtinė įvairovė 

Amerikoje (1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Amerikos gyventojai: 

gentys ir rasinė įvairovė 

(1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiškas tekstų 

skaitymas, analizė, 

atsižvelgiant į tekstų 

klausimus (skiriamos 2 

Skaitytų tekstų 

aptarimas. Apklausa 

žodžiu video pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 



pamokos) 

 

 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Amazonija Pietų 

Amerikoje (1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Andų šalys Pietų 

Amerikoje (1 pamoka) 

Zoom.us, 

ema.pamokos.lt 

platformos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

 

Geografijos planas 8 kl. 

 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Britų salų gamta, 

gyventojai ir ūkis 

Zoom.us, nuorodos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO.  



Prancūzijos gamta, 

gyventojai ir ūkis 

Zoom.us, nuorodos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Beneliukso šalys. 

Olandija. 

Zoom.us, nuorodos Savarankiškas tekstų 

skaitymas, analizė, 

atsižvelgiant į tekstų 

klausimus (skiriamos 2 

pamokos) 

 

 

Skaitytų tekstų 

aptarimas. Apklausa 

žodžiu video pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Vokietijos gamta, 

gyventojai ir ūkis. 

Zoom.us, nuorodos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Alpės. Alpės - 

automobiliai, keliai, 

tuneliai 

Zoom.us, nuorodos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO.  



Šveicarija - Alpių širdis. 

Austrija 

Zoom.us, nuorodos 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Lenkijos gamtinės 

sritys, gyventojai ir 

ūkis. 

Zoom.us, nuorodos užduotys 

ema.pamokos.lt 

platformoje ir pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

aptarimas, analizė video 

pamokos metu 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO 

Pietų ir Pietryčių 

Europa. 

Viduržemio gamta ir 

šalys. 

Zoom.us, nuorodos. 

 

Savarankiškas tekstų 

skaitymas, analizė, 

atsižvelgiant į tekstų 

klausimus (skiriamos 2 

pamokos) 

 

 

Skaitytų tekstų 

aptarimas. Apklausa 

žodžiu video pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

 

Geografijos mokymo planas 10 kl. 

 

Tema Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 



Miškai - pasaulio turtas. 

Savarankiškas darbas. 

Zoom.us, nuorodos 

 

Savarankiško darbo 

užduotys  pratybų 

sąsiuviniuose.  

 

Lentelių tikrinimas 

video pamokoje 

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO.  

Žvejyba ir akvakultūra. Zoom.us, nuorodos. 

 

Diskusija video 

pamokos metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Paslaugų reikšmė ir 

įvairovė. Pasaulio 

transportas. Mūsų 

valstybės arterijos. 

Zoom.us, nuorodos Teksto analizė, nuorodų 

peržiūra 

 

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje 

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

Pasaulio turizmas. 

Telekomunikacijos. 

Zoom.us, nuorodos Savarankiško darbo 

užduotys pratybų 

sąsiuviniuose. Užduočių 

analizė video pamokos 

metu.  

 

Apklausa žodžiu video 

pamokoje.  

 

Zoom prisijungimo 

nuorodos bus pateiktos 

prieš pamoką per 

TAMO dienyną. 

Savarankiško darbo 

užduotys pateikiamos 

per TAMO. 

 


