
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija 

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

                                                             Mokytoja R. Talalienė 

 

5a klasė 

Tema 
Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos priemonės 

Užduočių pateikimo 

tipas ir nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

I.5 skyriaus temų kultūra ir 

mokslas Lietuvoje 

pakartojimas: 

1. Mokyklos ir 

mokslas. 

2. Menas. 

II. 6 skyrius. Dvasios ir 

kūno atgaiva: 

1. Baltų religija – 

pagonybė. 

2. Lietuva – 

Krikščioniška 

valstybė. 

2 pamokos (03-30 ir 04-02) 

 

 

 

 

2 pamokos (04-06 ir 04-09) 

Vadovėlis – Palikimas.II 

dalis. 5 klasė. 

Nurodytų tekstų 

perskaitymas, iliustracijų 

analizė, nurodytų klausimų 

atsakymas, nurodytų sąvokų 

paaiškinimas. 

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

 Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose. 

 

5b klasė 

I.5 skyriaus temų kultūra ir 

mokslas Lietuvoje 

pakartojimas: 

3. Mokyklos ir 

mokslas. 

4. Menas. 

II. 6 skyrius. Dvasios ir 

kūno atgaiva: 

3. Baltų religija – 

pagonybė. 

 2 pamokos (03-30 ir 04-03) 

 

 

 

 

 

2 pamokos (04-06 ir 04-10) 

Vadovėlis – Palikimas.II 

dalis. 5 klasė. 

Nurodytų tekstų 

perskaitymas, iliustracijų 

analizė, nurodytų klausimų 

atsakymas, nurodytų sąvokų 

paaiškinimas. 

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose. 

 



Lietuva – Krikščioniška 

valstybė. 

6a klasė 

I.Temos pakartojimas. 

Kariaujanti Europa. I ir II 

pasaulinis karas. 

 

 

 

 

1 pamoka (03-30) 

 

 

 

 

 

 

Vadovėlis Europos 

palikimas. II dalis. 6 klasė. 

Pakartojimo tema pagal 

planą: 

I ir II pasaulinio karo: 

Data  

Priežastis 

Dalyvės 

Rezultatai 

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose. 

 

 

II. Geležinė uždanga. 

 

 

III. Geležinė 

uždanga.Praktinė užduotis 

 

 

1 pamoka (04-02) 

 

 

1 pamoka (04-06) 

 

 

 

Sąvokų paaiškinimas: 

Šaltasis karas, Geležinė 

uždanga, Berlyno siena. 

 10 sakinių  nedidelis 

pasakojimas  - Gyvenimas 

šaltojo karo sąlygomis. 

 

 

 

 

IV.Šiapus Geležinės 

uždangos. 

 

 

 

 

1 pamoka (04-10) 

Užduotis psl. 35. 

Pagalvokite ir padarykite, 

1,2. 

  

6b klasė 

Temos pakartojimas. 

Kariaujanti Europa.I ir II 

pasaulinis karas. 

 

 

 

 

1 pamoka (03-30) Pakartojimo tema pagal 

planą: 

I ir II pasaulinio karo: 

Data  

Priežastis 

Dalyvės 

Rezultatai 

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose. 

 



II. Geležinė uždanga. 

 

 

III. Geležinė 

uždanga.Praktinė užduotis 

 

1 pamoka (04-03) 

 

 

 

1 pamoka (04-06) 

Sąvokų paaiškinimas: 

Šaltasis karas, Geležinė 

uždanga, Berlyno siena. 

 

Pratybos, užduotis psl. 24. 

  

IV.Šiapus Geležinės 

uždangos. 

 

1 pamoka (04-10) Pratybos, užduotis psl. 25.   

7a klasė 

I.Pakartojimas. Antikos 

laikotarpio sąvokos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pamoka (03-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovėlis. Tėvynėje ir 

pasaulyje. 7 klasė. 

1.Ką reiškia šios Antikos  

Graikijos periodo sąvokos: 

Demokratija, aristokratija, 

agora, eklezija, strategas. 

2. Senovės Roma. Ką reiškia 

šios Antikos Romos periodo 

sąvokos: 

Respublika, imperija  

provincija, forumas  

patricijus, plebėjas, liaudies 

tribūnas,  

magistratas, konsulas,    

forumas, Gintaro kelias.  

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Praktinė užduotis. Romos 

kaimynai. 

1 pamoka (04-02) Germanai, Slavai, Hunai. 

Panagrinėkite žemėlapyje 

psl. 106, kur šie kaimynai 

gyveno, kokią grėsmę kėlė 

Romos imperijai. 

 

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose. 

 

III. Antikos laikų 

visuomenė. 

1 pamoka (04-07) 

 

 

 

 

 

Str. 33, psl. 109. 

Parašykite apie kiekvienos 

šios visuomenės grupės 

narius: Kokios jų teisės ir 

pareigos? 

  

IV. Praktinė užduotis. 

Antikos laikų visuomenė. 

1 pamoka (04-09) Psl. 110, pagal dokumentus: 

Kaip kiekvienas 

mokslininkas pasisakė apie 

vergus? 

  

7b klasė 



I. Pakartojimas. Antikos 

laikotarpio sąvokos. 

 

1 pamoka (03-30) 

 

 

Vadovėlis. Tėvynėje ir 

pasaulyje . 7 klasė. 

1.Ką reiškia šios Antikos  

Graikijos periodo sąvokos: 

Demokratija, aristokratija, 

agora, eklezija, strategas. 

2. Senovės Roma. Ką reiškia 

šios Antikos Romos periodo 

sąvokos: 

Respublika, imperija  

provincija, forumas  

patricijus, plebėjas, liaudies 

tribūnas,  

magistratas, konsulas,    

forumas, Gintaro kelias.  

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

 

 

Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose. 

 

II. Praktinė užduotis. Romos 

kaimynai. 

1 pamoka (04-02) Germanai, Slavai, Hunai. 

Panagrinėkite žemėlapyje 

psl. 106, kur šie kaimynai 

gyveno, kokią grėsmę kėlė 

Romos imperijai. 

  

III. Antikos laikų 

visuomenė. 

 

 

IV. Praktinė užduotis. 

Antikos laikų visuomenė. 

 

1 pamoka (04-06) 

 

 

 

 

 

 

1 pamoka (04-09) 

 

 

Str. 33, psl. 109. 

Parašykite apie kiekvienos 

šios visuomenės grupės 

narius: Kokios jų teisės ir 

pareigos? 

 

Psl. 110, pagal dokumentus: 

Kaip kiekvienas 

mokslininkas pasisakė apie 

vergus? 

  



8a klasė 
 

I. Apibendrinimas. 

Renesanso ir Reformacijos 

laikotarpio sąvokos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamokos (04-02 ir 04-03)  Vadovėlis. Lietuva 

pasaulyje. 8 klasė. 

Savo žodžiais apibūdinkite 

šias sąvokas. 

Renesansas, Reformacija   

„95 tezės“, 

Kontrreformacija,  

Jėzuitų ordinas, 

Tridento susirinkimas, 

Protestantizmas, erezija,  

Hugenotai, Puritonai  

Misionieriai, Konkista,  

Didžiosios geografinės 

kelionės, kolonija, 

metropolija. 

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

 

 

Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose. 

 



II. Knygų spausdinimas. 2 pamokos (04-09 ir 04-10) Psl. 162. Parašykite 

sąsiuvinyje: Knygų 

spausdinimo pradžia 

Europoje, LDK - datos, 

leidiniai, reikšmė. 

Darbas su šaltiniais psl. 162, 

163. Atsakykite į šaltinių 

klausimus. 

  

8b klasė 

I. Apibendrinimas. 

Renesanso ir Reformacijos 

laikotarpio sąvokos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamokos (04 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovėlis. Lietuva 

pasaulyje. 8 klasė. 

Savo žodžiais apibūdinkite 

šias sąvokas. 

Renesansas, Reformacija   

„95 tezės“,  

Kontrreformacija,  

Jėzuitų ordinas, 

Tridento susirinkimas, 

Protestantizmas, erezija,  

Hugenotai, Puritonai  

Misionieriai, Konkista,  

Didžiosios geografinės 

kelionės, kolonija, 

metropolija. 

 

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Knygų spausdinimas. 

 

 

2 pamokos (04 10) Psl. 162. Parašykite 

sąsiuvinyje: Knygų 

spausdinimo pradžia 

Europoje, LDK - datos, 

leidiniai, reikšmė. 

Darbas su šaltiniais psl. 162, 

163. Atsakykite į šaltinių 

klausimus. 

Nurodytos užduotys 

nuskenuojamos, 

fotografuojamos, 

atsiunčiamos mokytojui per 

Tamo dienyno Pranešimus 

arba e.paštą, Messenger, 

Viber. 

 

 

Užduočių atlikimo terminai 

nurodomi Tamo dienyno 

namų darbuose 

 

 


