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6a klasė 

Unit 4. Language focus: 

Past Continuous questions. 

1. Past continuous 

klausimų sudarymas 

(taisyklių pristatymas) 

2. Praktinė veikla 

(paklausti ir atsakyti). 

2020-03-31/04-01 1, 2 

pamoka 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

1.Susipažinti su Past 

continuous klausimų 

sudarymu – 84 psl., 

pratybose, užpildyti 

klausimų ir atsakymų lentelę 

1 prat., 35 psl. pratybose. 

Atlikti 2 prat. 43 psl. 

vadovėlyje. 

2.Peržiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir atlikti 2 prat. 35 

psl. ir 3 prat.85 psl. 

pratybose. 

Atlikti iki 04-02. 

Įsivertinti pagal atsiųstus 

atsakymus. 

Vaizdinė medžiaga per 

YouTube: 

watch?v=6NWDPG9c3Zc 

Unit 4. Language focus: 

Past Simple and Past 

Continuous 

1. Palyginti Past Simple ir 

Past Continuous laikų 

naudojimą. 

2. Naudojant Past Simple ir 

Past Continuous, pasakyti 

ką veikėte kelionėje. 

2020-04-02/03 3, 4 pamoka Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

1.Susipažinti su Past 

Continuous ir Past Simple 

laikų naudojimu sakinyje – 

84 psl. pratybose ir atlikti 4 

prat. 85 psl. pratybose. 

Atlikti 6 prat. 43 psl. 

vadovėlyje. 

2.Peržiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir atlikti 3, 4 prat. 

35 psl. pratybose. 

Atlikti iki 04-07. 

Parašyti ir atsiųsti Word 

formatu, ką jūs veikėte 

kelionės metu pagal 7 prat. 

43 psl .vadovėlyje. 

Kaupiamasis vertinimas 

Vaizdinė medžiaga per 

YouTube: 

watch?v=UdraXTzJG08 

Unit 4. Speaking: 2020-04-07/08 5, 6 pamoka. Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Atlikti iki 04-09. 



1. Expressing interest. 

2. What was happening. 

Sukurti pokalbį, kuriame 

reiškiamas susidomėjimas 

pokalbio tema. 

Atsakyti į 5 klausimus apie 

nuotraukas. Naudoti Past 

Continuos ir Past Simple. 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

1.Perskaityti pokalbį ir atliki 

1 prat., 2 prat. ir 4 prat. 44 

psl. vadovėlyje. 

5 prat. 41 psl. vadovėlyje: 
atsakyti į klausimus pagal 

duotą pavyzdį. 

5 prat. atlikti ir atsiųsti 

Word formatu. 

Unit 4. Vocabulary focus. 

1. Pakartoti skyriaus 

žodžius. 

2. Atlikti praktines 

užduotis. 

2020-04-09/10 7, 8 pamoka. Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

1.Išversti Unit 4 žodžius 96 

psl. pratybose. 

Atlikti praktines užduotis iš 

five minutes tests. 

Užduotis atlikti iki 04-14. 

Įsivertinti pagal atsiųstus 

atsakymus. 

6b klasė 

Unit 2. Reading: Emojis 

1. Skaityti tekstą ir 

nustatyti pagrindines 

straipsnio temas ir jų seką. 

2. Perskaičius tekstą, 

ištaisyti neteisingus 

sakinius. 

2020-03-31/04-01 1, 2 

pamoka 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

1.Perskaityti tekstą „LOOK! 

I‘m speaking emoji“ ir 

išversti mėlynai parašytus 

žodžius 20 psl. vadovėlyje. 

2.Dar kartą perskaityti 

tekstą, atlikti 1 prat. 

(surašyti teksto temas iš 

eilės) ir 2 prat. (pažymėti 

teisingus/neteisingus T/F 

sakinius) 20 psl. vadovėlyje. 

Atlikti iki 04-03. 

Ištaisyti neteisingus 

sakinius. 

Įsivertinti pagal atsiųstus 

atsakymus. 

Unit 2. Language focus: 

Present Continuous – 

affirmative and negative 

2020-04-03/07 3, 4 pamoka Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

1.Susipažinti su Present 

Continuous teigiamų ir 

neigiamų sakinių sudarymu 

Atlikti iki 04-10. 

Įsivertinti pagal atsiųstus 

atsakymus. 



1. Susipažinti su Present 

Continuous (esamasis 

tęstinis) teigiamų ir 

neigiamų sakinių 

sudarymu. 

2. Pakartoti veiksmažodžių 

rašymą su –ing galūne. 

3. Sudaryti teigiamus ir 

neigiamus sakinius. 

– 80 psl. pratybose ir atlikti  

1, 2 prat. 17 psl., 1, 2 prat. 

81 psl. pratybose, 1, 2 prat. 

21 psl. vadovėlyje. 

 

2.Pakartoti Present 

Continuous sakinių 

sudarymą, pažiūrėti vaizdinę 

medžiagą ir atlikti 3 prat. 81 

psl. ir 3 prat. 17 psl. 

pratybose. 

Vaizdinė medžiaga per 

YouTube 

watch?v=YqcTxI64Lf8 

Unit 2. Describing a 

picture. 

1. Sudaryti Present 

Continuous teigiamus ir 

neigiamus sakinius. 

2. Aprašyti paveikslėlį. 

2020-04-08/10 5, 6 pamoka. Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

1.Pakartoti Present 

Continuous sakinių 

sudarymą ir atlikti praktines 

užduotis iš five minutes 

tests. 

Atlikti 3 prat. 21 psl. 

vadovėlyje. 

4 prat. 21 psl.vadovėlyje. 

Atlikti iki 04-14. 

Parašyti ir išsiųsti Word 

formatu 8 teigiamus ar 

neigiamus sakinius apie 

paveikslėlį 4 prat. 21 

psl.vadovėlyje. 

Kaupiamasis vertinimas 

7ab klasė III gr. 

Unit 7 Language focus: Be 

going questions. 

1.Sudaryti klausimus su be 

going to. 

2. paklausti ir atsakyti. 

3.Parašyti 6 klausimus apie 

kelionės organizavimą. 

2020-03-31/ 04-02/03    

1,2,3 pamoka 

 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

 

 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

1.Susipažinti su be going to 

klausimų sudarymu – 90 psl. 

pratybose ir atlikti 4 prat. 85 

psl. pratybose. Užpildyti 

lentelę 59 psl. pratybose. 

Atlikti 2, 3 prat. 59 psl. 

pratybose. 

2.Pakartoti be going to 

klausimų sudarymą , 

peržiūrėti vaizdinę medžiagą 

ir atlikti 1, 2 prat. 73 psl. 
vadovėlyje. 

Atlikti iki 04-07. 

Parašyti ir atsiųsti Word 

formatu 6 klausimus pagal 2 

prat. 73 psl. vadovėlyje. 

Kaupiamasis vertinimas. 

Vaizdinė medžiaga per 

Youtube: 

watch?v=gX54nn65CeY 



 Arba  

watch?v=tuYhX1G2m4 

Unit 7. Language focus: 

Present Continuous for 

future arrangements 

(būsimam suplanuotam 

veiksmui reikšti). 

1. Pakartoti Present 

Continuous sudarymą ir 

naudojimą. 

2. Naudoti Present 

Continuous būsimam 

(suplanuotam) veiksmui 

reikšti. 

3. Parašyti klausimus ir 

atsakymus apie žmogaus 

suplanuotus veiksmus. 

2020-04-07/9/10 4, 5, 6 

pamoka 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

1.Pakartoti Present 

Continuous sudarymą Unit 2  

80 psl. pratybose. 

 

2.Perskaityti Present 

Continuous for future 

arrangements (būsimam, 

suplanuotam veiksmui 

reikšti) naudojimą 90 psl. 

pratybose ir atlikti 5 prat. 91 

psl. ir 5 prat. 59 psl. 

pratybose. 

3. Pakartoti Present 

Continuous for future 

arrangements (būsimam, 

suplanuotam veiksmui 

reikšti) naudojimą ir atlikti 

4, 5 prat., 73 psl. 

vadovėlyje. 

Atlikti iki 04-14. 

5 pratime 73 psl. reikia 

sugalvoti 5 klausimus ir 

atsakymus. Naudoti Present 

Continuous. Parašyti ir 

atsiųsti Word formatu. 

Kaupiamasis vertinimas. 

Per You Tube 

watch?v=YqcTxI64Lf8 

8b klasė 

Unit 8. Vocabulary focus 

1. Pakartoti skyriaus 

žodžius. 

2. Atlikti praktines 

užduotis. 

2020-03-31/04 01 1, 2 

pamoka 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Išversti Unit 8 žodžius 100 

psl. pratybose ir atlikti 

praktines užduotis iš five 

minutes tests. 

 Atlikti iki 04-02. 

Įsivertinti pagal atsiųstus 

atsakymus. 

Unit 8. Vocabulary focus. 

Story Writing. 

2020-04-01/02 3, 4 pamoka Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga 

1.Išmokti žodžius iš 100 psl. 

pratybų raštu ir žodžiu. 

Iki 04-07. 



1. Atlikti praktines 

užduotis, pritaikant Unit 8 

žodžius. 

2. Sukurti mini istoriją. 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Atlikti praktines užduotis iš 

five minutes tests. 

 

2.Parašyti ir atsiųsti trumpą 

istoriją, kurioje būtų ne 

mažiau nei 15 aktyvaus 

žodyno žodžių. 

 Parašyti ir atsiųsti trumpą 

istoriją Word formatu. 

Kaupiamasis balas. 

Unit 8. Speaking: 

1. Recomending and 

expressing preferences. 

2. Making an interview 

about a book. 

2020-04-07/08 5, 6 pamoka Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

sumokomąja medžiaga. 

1.Perskaityti pokalbį 84 psl. 

vadovėlyje. Atlikti 2 prat. 84 

psl. ir 6 prat. 86 psl., 5 prat. 

84 psl. vadovėlyje. 

 

2. 5 prat.66 psl.ir 5 prat.67 

psl. pratybose. 

Atlikti iki 04-09. 

Unit 8. Active vocabulary 

in practice. 

Naudoti aktyvų žodyną 

įvairiose kalbinėse 

situacijose. 

2020-04- 08/09 7, 8 pamoka Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

1. Priedas Nr. 1: 2 

žvaigždučių prisegta 

užduotis. 

2. Priedas Nr. 2: 3 

žvaigždučių prisegta 

užduotis. 

Atlikti iki 04-14. 

Atsiųsti Priedą Nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anglų kalbos pamokų planas 2020 m. kovo 30 – balandžio 10 d. 

Mokytoja Agnė Čiūtienė 

 

Tema 
Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos priemonės 

Užduočių pateikimo 

tipas ir nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

5a klasė 

Unit 4. Present Continuous 

ir Present Simple laikų 

palyginimas. 

3 pamokos (balandžio 2d.) ir 

(balandžio 3d. – 2 pamokos)  

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis: puikiai išmokti 

Present Continuous ir 

Present Simple laikų 

taisykles; užduotys psl. 47 

(vadovėlyje); psl. 39 

(pratybose); mokytis 4 

skyriaus žodžius. 

 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-09, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. 

Unit 4. Prašymas pagalbos 

mokantis kalbas ir 

elektroninis laiškas apie 

mokyklą. 

 

2 pamokos (balandžio 9d.) ir 

(balandžio 10d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis (Kalbėjimas): 

išmokti visus šiuos 

išsireiškimus psl. 48 

(vadovėlyje); atlikti užduotis 

psl. 48 (vadovėlyje); psl. 43 

(pratybose). 

Užduotis (Rašymas): 

perskaityti elektroninio 

laiško pavyzdį apie mokyklą 

psl. 49 (vadovėlyje); atlikti 

užduotis psl. 49 (vadovėlyje) 

ir psl. 41 (pratybose). 

Parašytą laišką Microsoft 

Word formate atsiųsti į 

TAMO DIENYNĄ iki 

balandžio 10d. Kaupiamasis 

įvertinimas (pusmečio 

pabaigoje, surinktas 

kaupiamasis įvertinimas bus 

įrašytas į dienyną). 



Unit 4. 4 skyriaus kartojimas. 1 pamoka (balandžio 10d.) Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis: mokėti 4 skyriaus 

žodžius; pasikartoti Present 

Continuous ir Present Simple 

taisykles; atlikti užduotis psl. 

50 (vadovėlyje) ir užduotis 

psl. 42-43 (pratybose); atlikti 

4 skyriaus testą ir pasitikrinti 

savo įgytas žinias; išsiversti 

5 skyriaus žodžius ir 

persirašyti į žodynėlį. 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-16, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. 

 

5b klasė 

Unit 4. Kartojimas. Present 

Continuous ir Present Simple 

laikų palyginimas. 

 

3 pamokos (kovo 31d. – 2 

pamokos) ir (balandžio 2d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis: puikiai išmokti 

Present Continuous ir 

Present Simple laikų 

taisykles; mokėti 4 skyriaus 

aktyvius žodžius; atlikti 4 

skyriaus žinių patikrinimo 

testą (klausymo užduoties 

daryti nereikia) ir 4 skyriaus 

žodyno testą. 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-07, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. 

Unit 5. Maistas ir teksto 

santrauka. 

 

2 pamokos (balandžio 7d.– 2 

pamokos) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

1 užduotis: išsiversti 5 

skyriaus žodžius ir nusirašyti 

juos į žodynėlį; 

2 užduotis: perskaityti 

tekstukus psl. 52-53 

(vadovėlyje). 

3 užduotis: namuose garsiai 

paklausti ir atsakyti sau į 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-09, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 



klausimus pagal 6 užduotį 

psl. 53 (vadovėlyje), 

pavartojant išmoktus 

išsireiškimus; atlikti užduotis 

psl. 44 (pratybose). 

4 užduotis: parašyti apie 

skaniausius ir neskaniausius 

savo pietus mokykloje, 

naudojantis Microsoft Word 

programa ir atsiųsti per 

Tamo dienyną iki 2020-04-

09. 

5 užduotis: perskaityti tekstą 

psl. 54 (vadovėlyje), jį 

išsiversti ir suprasti (tai 

aktyvaus skyriaus žodyno 

mokymasis), atlikti užduotis 

psl. 54 (vadovėlyje) ir 

užduotys psl. 48 (pratybose); 

mokytis 5 skyriaus žodžius 

(raštu). 

pastabas. Kaupiamasis 

įvertinimas (pusmečio 

pabaigoje, surinktas 

kaupiamasis įvertinimas bus 

įrašytas į dienyną). 

 

Unit 5.  2 pamokos (balandžio 9d.) ir 

(balandžio 14d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotis: išmokti visas 

taisykles skaidrėse; atlikti 

užduotis psl. 55 

(vadovėlyje); užduotis psl. 

45 (pratybose); mokytis 5 

skyriaus žodžius (raštu). 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-14, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. 

7ab klasė 



Unit 2. Būdvardžių 

stiprintojai. 

1 pamoka (kovo 31d.) Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis: atlikti užduotis 

psl. 25 (vadovėlyje) ir 

užduotis 21 (pratybose); 

parašyti aprašą pagal 5 

užduotį psl. 25 (vadovėlyje) 

arba 5 užduotį psl. 21 

(pratybose) – pasirinkti 1! 

Užduotis atlikti iki 2020-04-

02. 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-02, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai, kad 

išsitaisytų klaidas. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. Kaupiamasis 

įvertinimas (pusmečio 

pabaigoje, surinktas 

kaupiamasis įvertinimas bus 

įrašytas į dienyną). 

Unit 2. 2 skyriaus 

kartojimas. 

2 pamokos (balandžio 2d. ir 

balandžio 3d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis: mokėti 2 skyriaus 

žodžius; pasikartoti Present 

Perfect ir Past Simple 

taisykles (psl. 80 pratybose); 

atlikti užduotis psl. 26-27 

(vadovėlyje) ir užduotis psl. 

22-23 (pratybose); atlikti 2 

skyriaus testą ir pasitikrinti 

savo įgytas žinias; išsiversti 

3 skyriaus žodžius ir 

persirašyti į žodynėlį. 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-03, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. 

Unit 3. Natūralios gamtos 

bruožai. 

 

2 pamokos (balandžio 3d. ir 

balandžio 7d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

1 užduotis: atlikti 1, 2, 4, 6 ir 

Finished užduotis psl. 28-29 

(vadovėlyje); taip pat 

užduotis psl. 24 (pratybose); 

atlikti 1, 2, 5 ir 6 užduotis psl. 

32 (vadovėlyje) ir užduotis 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-03, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai, kad 

išsitaisytų klaidas. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 



(klausymo užduočių 

nereikia) psl. 26 (pratybose); 

2 užduotis: perskaityti 

straipsnį ir atlikti užduotis 

psl. 30 (vadovėlyje); taip pat 

užduotis psl. 28 (pratybose). 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. 

Unit 3. Present Perfect ir 

Present Perfect Continuous. 

 

2 pamokos (balandžio 9d. ir 

balandžio 10d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotis: atlikti užduotis 

psl. 31 (vadovėlyje) – ten kur 

reikia apklausti draugą, 

pabandykite apklausti savo 

šeimos narį ar apklausti 

klasės draugą nuotoliniu 

būdu ir parašyti atsakymus; 

psl. 25 (pratybose); atlikti 

užduotis psl. 33 (vadovėlyje) 

ir užduotis psl. 27 

(pratybose); mokytis 3 

skyriaus žodžius (raštu). 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-10, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. 

Unit 3. FAQ (dažniausiai 

klausiami klausimai) ir 

Relative clauses (šalutiniai 

pažyminio sakiniai). 

 

 

 

1 pamoka (balandžio 10d.) Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotis: atlikti užduotis 

psl. 35 (vadovėlyje) ir 

užduotis psl. 29 (pratybose). 

 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-14, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. 

8ab klasė 

Unit 8. 8 skyriaus kartojimas 3 pamokos (kovo 31d., 

balandžio 1d. – 2 pamokos) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-02, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai. 



Užduotis: mokėti 8 skyriaus 

žodžius; pasikartoti ir mokėti 

Present ir Past Passive: 

affirmative, negative, 

questions darybą ir taisykles; 

atlikti užduotis psl. 86-87 

(vadovėlyje) ir užduotis psl. 

70-71 (pratybose); atlikti 8 

skyriaus testą ir pasitikrinti 

savo įgytas žinias (klausymo 

užduoties daryti nereikia). 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas.  

Audiniai ir Spalvos. 

 

2 pamokos (balandžio 2d.) ir 

(balandžio 7d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis: atlikti užduotis 

psl. 96-97 (vadovėlyje); 

užduotys psl. 72-73 

(pratybose) – klausymo 

užduočių daryti nereikia. 

Ypač svarbios yra 6-tos 

užduotys psl. 72-73 

(pratybose), rašydami rašto 

darbus naudoti Microsoft 

Word programą, atsiųsti į 

Tamo dienyną; mokėti 

naujus žodžius. 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-08, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai, kad 

išsitaisytų klaidas. 

Įsivertinimas pagal atsiųstus 

atsakymus. Formuojamasis 

vertinimas: tarpininkauti su 

mokiniu, stebint mokymosi 

procesą, konsultuoti, teikti 

pastabas, komentarus, 

pastabas. Kaupiamasis 

įvertinimas (pusmečio 

pabaigoje, surinktas 

kaupiamasis įvertinimas bus 

įrašytas į dienyną). 

Vandens ciklas ir Sąžininga 

prekyba. 

3 pamokos (balandžio 8d.- 2 

pamokos) ir balandžio 09d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis: atlikti užduotis 

psl. 98-100 (vadovėlyje); 4 

užduotį psl. 99 (vadovėlyje) 

paruošti Microsoft Word 

programa (teksto turi būti 

Užduotys turi būti atliktos iki 

2020-04-09, per Tamo 

dienyną mokiniams bus 

išsiųsti atsakymai, kad 

išsitaisytų klaidas. 

Formuojamasis vertinimas: 

tarpininkauti su mokiniu, 

stebint mokymosi procesą, 

konsultuoti, teikti pastabas, 



100-120 žodžių+foto, 

paveikslėliai ar pan.) 

komentarus, pastabas. 

Kaupiamasis įvertinimas 

(pusmečio pabaigoje, 

surinktas kaupiamasis 

įvertinimas bus įrašytas į 

dienyną). 

 

 

 

Anglų kalbos pamokų planas 2020 m. kovo 30 – balandžio 10 d. 

Mokytoja A. Sirvidienė 

 

5a/b klasės 

Tema 
Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos priemonės 

Užduočių pateikimo 

tipas ir nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

1.Unit 4.Grammar : Present 

Continuous / Present Simple 

questions.  

2.Dialogue „ Asking for 

help when you‘re studying“ 

3.Reading „ An exciting 

school“  

4.Writing An e-mail about 

summer camp. 

5. Workbook pg. 41 

Jungtukai ( so/ because, but) 

6.Review Unit 4. Student 

book pg. 50 

6 pamokos ( kovo 31, 

balandžio 2,3 7,9 ,10 dienos) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotys:Parašyti Dialogą 

pagal vadovėlio pavyzdį 

1,5 pr. 48 psl. 

Atlikti raštu gramatikos 

Review Unit 4 prat. 2,3,4 

psl. 50 į sąsiuvinį ir 

siunčiama foto į Tamo 

dienyną  

Su teksto rengykle Ms 

Word, raštu Pratybose atlikti 

užduotis .Atliktos užduotys 

turi būti atsiųstos iki 

einamos savaitės 

penktadienio. ( 04-03/04-10 

Tamo dienyne ir įvertinamos 

Dialogas 04-03 pažymiu 

  Review Unit 4   04-10 

pažymiu ). 

Pratybos vertinamos 

kaupiamuoju balu. 



 

6a  

1.Unit 1.Grammar : Present 

Simple 

2.Vocabulary „ Freetime 

activities“ 

3.Present Simple questions 

4.Freetime questionnaire 

5.Reading „ A magazine 

article about a grandson“ 

6.Grammar Present Simple 

questions. 

6 pamokos (kovo 31, 

balandžio 1,3,7,8,9  dienos) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotys: 

Išsiversti pratybose Unit 1  

žodžius 9 psl. 94-95) 

Atlikti diferencijuotus 

*,**,*** pratimus Pratybose 

psl.11 

Parašyti į Word formatu ir 

atsiųsti į Tamo dienyną 

pastraipą „ How do you 

relax“ Vadovėlis 2,3 pr. 

psl.12 

Atlikti Skaitymo*,**,*** 

pratimus Pratybose psl. 13 

 

Su teksto rengykle Ms 

Word, raštu Pratybose 

Atliktos  užduotys turi būti 

atsiųstos iki 04-03/-04-10, 

Tamo dienyne ir įvertinama  

pažymiu – Pastraipa          

„ How do you relax“ 

 

Pratybos vertinamos 

kaupiamuoju balu 

 

6b  

1.Unit 3. Grammar. Past 

Simple. 

2.Reading „ A tunnel into 

the past“ 

3.Writing „ A special event“ 

4.Vocabulary of Unit 3 

revision. 28 

5.Grammar of Unit 3 

revision. 

6.Workbook practice „ pg. 

29 

7. Preparing for Test Unit 3 

8. Preparing for Test Unit 3 

8 pamokos ( kovo 30,31 

balandžio 1,3 ,6,7,8,10 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotys :  

Pratybose psl.27,28,29, 

30,31,83 atlikti Past Simple 

(+,-,?.) Vocabulary , 

Speaking prat.  

Parašyti rašinėlį Word 

formatu „ A special event“ 
Pasiruošti Test Unit 3. 

Pasikartoti Unit 3 žodžius 

 

Su teksto rengykle Word, 

raštu Pratybose atliktos 

užduotys turi būti atsiųstos 

iki einamos savaitės 

penktadienio Tamo dienyne 

(04-03/04-10) 

Pažymiu vertinama 

Writing „ A special event“ 

Pratybos vertinamos 

kaupiamuoju balu.  

Test Unit 3 trečiad. 04-15 



 

7 ab  

1.Grammar Unit 3. Present 

Perfect /Present Perfect 

Continuous 

2.Relative clauses ( which, 

where, who) 

3.Dialogue „ Exchanging 

news“ 

4.Workbook practice A 

FAQ ( frequently asked 

questions) 

5.Review of Unit 3 

Vocabulary( jump out of, 

hike across, swim along..) 

6.Workbook Progress 

review 

7.Pasiruošimas Test Unit 3 

8. Test Unit  3 (04-10) 

8 pamokos ( kovo 30,31, 

balandžio 2,3,6,7,9,10) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asindhroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga 

Užduotys: 

Pratybose psl. 29,30,31,83 

atlikti *,**,** prat. 

Parašyti Dialogą Word 

formatu„ Exchanging 

news“ 

Pasiruošti Test Unit 3 

Pasikartoti Unit 3 žodžius 

Atlikti Test Unit 3 (Basic/ 

Standard A/B) 

Su teksto rengykle Word, 

raštu Pratybose atliktos 

užduotys turi būti atsiųstos 

iki einamos savaitės 

penktadienio Tamo 

dienyne.( 04-03/ 04-10) 

Pažymiu vertinama: 

Dialogas psl.34  

„ Exchanging news“ 

Test Unit 3 ( 04-10) 

Pratybos vertinamos 

kaupiamuoju balu 

 

8ab  

1.Unit 5. Years ahead. 

2.Reading text „ Faces of 

the Future“ 

3.Vocabulary work Unit 5 

4.Grammar IF clauses ( I 

type conditionals) 

5.Vocabulary work .Uses of 

„ get“ ( get a bank 

account/get a pension..) 

6. Workbook practice I type 

conditionals ( pg. 41)  

 6 pamokos ( kovo31, 

balandžio 1-2 pam.,7,  

8 -2 pam.) 

 

 

 

 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga . 

Užduotys:  

Išversti Unit 5 žodžius 

Pratybose psl.98 

Raštu Word formatu 

Answering questions  

Vadovėlis ex. 2 p 50  

 

Atlikti 

*,**,***diferencijuotus 

prat.psl.40,41 Pratybose 

 

Su teksto rengykle Word, 

raštu Pratybose atliktos 

užduotys turi būti atsiųstos 

iki einamos savaitės 

ketvirtadienio (04-02/04-09) 

Pažymiu vertinama 

Vadovėlyje 2 pr.50psl. 

Pilni atsakymai į 

klausimus  



Mokytis I type conditionals 

sudarymo taisykles . 

Pratybos vertinamos 

kaupiamuoju balu. 

 

 


