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6a ir 6b kl. 

Tema Pamokų 

skaičius (data) 

Mokomosios 

medžiagos 

dėstymo būdas, 

metodas, 

naudojamos 

priemonės 

Užduočių 

pateikimo 

tipas ir 

nurodymai 

Atsiskaitymo 

būdai ir 

terminai, 

vertinimas 

Bangos ir jų 

veikla 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

Mokymosi medžiaga 

perduota 

asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. 

Atlikti užduotis 

jas 

nufotografuojant 

ir atsiunčiant 

mokytojui 

Vadovėlis 144-

145 psl. skaityti. 

Pratybose atlikti 

8 psl. 

Nufotografuoti 

ir sąsiuvinio 

sąvokas  ir 

pratybų 8 psl. 

siųsti į man į 

Tamo dienyną. 

Greitai testas iš 

EMA svetainės . 

Peržiūrėti internete 

medžiagą: BANGOS 

by Jurgita Ribinskaite 

on Prezi 

Kaupiamasis 

vertinimas 

 

Vanduo 

požemio 

karalystėje 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

Mokymosi medžiaga 

perduota 

asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. 

 Vad. ŽEMĖ, 

II d. 146 p.,1, 2, 3, 

4, 5 iliustracijų 

analizė. 

Užd. sąs. ŽEMĖ, II d. 

9 p., 15.1, 15.2, 15.3 

užd.. 
 

Mėlynieji 

vandens takai. 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

Mokymosi medžiaga 

perduota 

asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo 

Testas iš EMA 

,,Vandenynų 

vandens savybės 

ir judėjimas“  

 

 https://prezi.com/ 

/melynieji-vandens-

takai/ 

Užd. sąs. ŽEMĖ, 



dienyno pranešimų 

sistemą. 

II d. 14 p., 26, 

27 užd.. 

ŽEMĖ II d. 149 p. 4, 

6, 7 užd.. 

 

Nuo ištakos 

iki žiočių 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

Mokymosi medžiaga 

perduota 

asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. 

 
Mokysis 

terminus, sąvokas 

Atliks pratybų 

užduotis 

Nuo ištakų iki žiočių 

- SMP 

smp2014ge.ugdome.lt 

› index.php › site › 

mo_id 

 

Užd. sąs. ŽEMĖ, 

II d. 13 p., 24.1, 24.2 

užd., 

25 užd.. 
 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhyczFrcToAhVOw4sKHUJkBfgQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsmp2014ge.ugdome.lt%2Findex.php%2Fsite%2Fmo%2Fmo_id%2F119&usg=AOvVaw3p_5Jy-KBW9zQ1VgzolZxx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhyczFrcToAhVOw4sKHUJkBfgQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsmp2014ge.ugdome.lt%2Findex.php%2Fsite%2Fmo%2Fmo_id%2F119&usg=AOvVaw3p_5Jy-KBW9zQ1VgzolZxx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhyczFrcToAhVOw4sKHUJkBfgQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsmp2014ge.ugdome.lt%2Findex.php%2Fsite%2Fmo%2Fmo_id%2F119&usg=AOvVaw3p_5Jy-KBW9zQ1VgzolZxx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhyczFrcToAhVOw4sKHUJkBfgQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsmp2014ge.ugdome.lt%2Findex.php%2Fsite%2Fmo%2Fmo_id%2F119&usg=AOvVaw3p_5Jy-KBW9zQ1VgzolZxx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhyczFrcToAhVOw4sKHUJkBfgQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsmp2014ge.ugdome.lt%2Findex.php%2Fsite%2Fmo%2Fmo_id%2F119&usg=AOvVaw3p_5Jy-KBW9zQ1VgzolZxx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhyczFrcToAhVOw4sKHUJkBfgQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsmp2014ge.ugdome.lt%2Findex.php%2Fsite%2Fmo%2Fmo_id%2F119&usg=AOvVaw3p_5Jy-KBW9zQ1VgzolZxx


7a ir 7b kl. 

Tema Pamokų 

skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos 

dėstymo 

būdas, 

metodas, 

naudojamos 

priemonės 

Užduočių 

pateikimo 

tipas ir 

nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Saharos 

dykuma ir 

žmogus 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

Mokymosi 

medžiaga 

perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų 

sistemą. 

Skaityti 

vadovėlio 146 

- 149psl. 

Užd. sąs (2 dalis), 6 p., 7 (1–4) 

užd.. 

Afrikos 

gyventojai 

ir ūkis 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

Mokymosi 

medžiaga 

perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų 

sistemą. 

Skaityti 

vadovėlio 

155 - 161 psl. 

Mokysis 

terminus, 

sąvokas 

Atliks pratybų 

užduotis 

Užd. sąs (2 dalis),  

11 p., 1 (1–3) užd.; 2 (1) užd.. 

Sahelis – 

negandų 

sritis 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

Mokymosi 

medžiaga 

perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų 

sistemą. 

Užd. sąs (2 

dalis),  

12 p., 5 (1–3) 

užd.. 

ŽEMĖ, 2 d.  

163 p., 4-tos 

iliustracijos 

analizė. 

http://geografija6-

8.mkp.emokykla.lt/lt/temos/afrika/ 

Šiaurės 

Afrika. 

Nilas. 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

Mokymosi 

medžiaga 

perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų 

sistemą. 

Vadovėlis 164 

– 168 psl. 

ŽEMĖ, 2 d.  

164 p., 1 pav. (žemėlapio) analizė. 

Testas WORD variantas sukurtas 

mokytojo.  

  



8a ir 8b kl. 

Tema Pamokų 

skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos 

dėstymo 

būdas, 

metodas, 

naudojamos 

priemonės 

Užduočių 

pateikimo 

tipas ir 

nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

 

Rusijos 

ekonomika ir 

problemos.  

( skaityti apie 

Maskvą irgi) 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

  http://www.sppc.lt/wp-

content/uploads/2018/09/MK 

_Geografija_8_kl_spec.pdf Skaityti 

vadovėlio psl. 162- 167 

Atlikti užduotis pratybose 6-7-8 psl.( 

atsiųsti nufotografuota mokytojui) 

Kaupiamasis balas 

 

Azijos 

paviršius 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

  Nemoku.lt » Geografija » Azija » 

Darbo peržiūra  

Pratybose psl. 9-10 

Azijos 

kraštovaizdžių 

įvairovė 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

 Mokysis 

terminus, 

sąvokas 

Atliks 

pratybų 

užduotis 

https://prezi.com/srccezubgjtl/trumpai-

apie-azija/ 

Pratybose psl. 11 

Azijos 

gyventojai 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

  http://geografija6-

8.mkp.emokykla.lt/lt/ 

mo/demonstracijos/ 

azijos_ypatumai/ 

Kaupiamasis balas 

 

 

 

http://www.sppc.lt/wp-content/uploads/2018/09/MK
http://www.sppc.lt/wp-content/uploads/2018/09/MK
http://www.nemoku.lt/
http://www.nemoku.lt/kategorija/geografija
http://www.nemoku.lt/azija-referatas-103O.htm
https://prezi.com/srccezubgjtl/trumpai-apie-azija/
https://prezi.com/srccezubgjtl/trumpai-apie-azija/
http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/lt/
http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/lt/

