
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija 

Etikos pamokų planas 2020 m. kovo 30 – balandžio 10 d. 

Mokytoja D. Adamonienė 

 

5 a, b klasė 

Tema 
Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos priemonės 

Užduočių pateikimo 

tipas ir nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Pozityvus mąstymas ir 

gebėjimas priimti iššūkius 

(ilgalaikis projektas) 

 

 

 

 

 

2 pamokos (kovo 30 d. ir 

balandžio 6 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

Pasirinkti vieną iš siūlomų 

pozityvių minčių ir ją 

iliustruoti. 

 

 

 

Atsiųsti nufotografuotą 

piešinį į Tamo iki balandžio 

7 d. 

7 a, b klasė 

Pozityvus mąstymas ir 

gebėjimas priimti iššūkius 

(ilgalaikis projektas) 

 

2 pamokos (kovo 30 ir 

balandžio 6 dienos) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis: 

Pasirinkti vieną iš siūlomų 

pozityvių minčių ir ją 

iliustruoti. 

 

Atsiųsti nufotografuotą 

piešinį į Tamo iki balandžio 

7 d. 



8 a, b klasė 

Pozityvus mąstymas ir 

gebėjimas priimti iššūkius 

(ilgalaikis projektas) 

2 pamokos (kovo 30 d. ir 

balandžio 6 d.) 

 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

Pasirinkti vieną iš siūlomų 

pozityvių minčių ir ją 

iliustruoti. 

Atsiųsti nufotografuotą 

piešinį į Tamo iki balandžio 

7 d. 

 

 

ETIKOS mokytojo(s) Rūtos Janušonienės 6a ir 6b klasių nuotolinio mokymo planas  

 
 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Planas nuo 03-30 iki 04-10     

 

Socialiniai santykiai 

„AŠ IR MES“ 

Kas sieja šeimos narius, 

kokios vertybės yra 

svarbiausios šeimos darnai 

užtikrinti? Šeimų būna 

įvairių. Šeimą sukuria vyras ir 

moteris, jie susituokia ir 

susilaukia vaikų. Šeimoje 

kiekvienas yra mylimas toks, 

koks yra. Šeimos gali būti 

didelės, nepilnos arba 

išsiskyrusios. Žalingų įpročių 

pasekmės šeimai. 

(1)Nupiešti savo šeimos 

piešinį, (2) Aprašyti savo 

šeimą – į etikos sąsiuvinį, 

(3) pažiūrėti filmą „Baltoji 

Iltis“. 

Atsiųstų piešinių ir aprašymų 

vertinimas komentaru iki 04-10 
Baltoji Iltis (Croc-Blanc, 

2018, JAV, Prancūzija, 

Liuksemburgas) 

 

https://www.tv24.lt/kanalas/balticum-tv
https://www.tv24.lt/kanalas/balticum-tv
https://www.tv24.lt/kanalas/balticum-tv

