
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija 

Lietuvių kalbos pamokų planas 2020 m. kovo 30 – balandžio 10 d., mokyt. D. Adamonienė 

 

6 a klasė 

Tema 
Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos priemonės 

Užduočių pateikimo 

tipas ir nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Kalba  

Veiksmažodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 pamokos (kovo 31 d. ir 

balandžio 2 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Pamoka sinchroniniu būdu 

per Teams. EMA pratybos. 

Medžiaga You Tube. 

Vadovėlis. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

1.Pažiūrėti vaizdo įrašą 

„Pagrindinės veiksmažodžio 

formos“ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6JvF9awXn3E 

2.Pakartoti veiksmažodį iš 

lapo „Veiksmažodis“ ir 

naudojantis Power Point 

„Veiksmažodžio 

kartojimas“. 

Iš EMA pratybų atlikti šias 

užduotis: „Pagrindinės 

veiksmažodžio formos“, 

„Veiksmažodžių daryba“,  

Atliktas užduotis atsiųsti iki 

balandžio 2 d. (kaupiamasis 

vertinimas). 

 

Veksmažodis 2 pamokos (balandžio 7 d. ir 

balandžio 9 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Pamokos sinchroniniu būdu 

per Teams. 

Vadovėlis. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

Atlikti į sąsiuvinį šiuos 

pratimus:16, 21, 24, 31.1.2, 

36.1.2 

Iš EMA pratybų atlikti šias 

užduotis: „Veiksmažodžio 

vartosena (asmeniniai ir 

beasmeniai 

veiksmažodžiai)“, 

„Veiksmažodžių rašyba“. 

Atliktas užduotis atsiųsti 

balandžio 9 d. (kaupiamasis 

vertinimas). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6JvF9awXn3E
https://www.youtube.com/watch?v=6JvF9awXn3E


Literatūra ir kalbos 

ugdymas 

Knygos nešėjai 

3 pamokos (kovo 30 d., 

kovo 31 d. ir balandžio 1 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Medžiaga You Tube. 

Vadovėlis. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

1.Perskaityti Pranas 

Mašiotas „Abėcėlė 

draudžiama". 

2. Pažiūrėti filmuką: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=nHUs49DbzzQ&feature=

share 

3.Parašyti Word laišką 

kuriam nors knygnešiui. 

Rašinys Word, atsiųsti į 

Tamo iki balandžio 2 d.. 

Vertinimas 10 balų sistema. 

 

Literatūra ir kalbos 

ugdymas 

Vincas Kudirka „Tautiška 

giesmė“ 

3 pamokos (balandžio 6 d., 

balandžio 7 d., balandžio 8 

d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Pamoka sinchroniniu būdu 

per Teams. 

 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

Perskaityti p. 34-39 

medžiagą apie „Tauyišką 

giesmę“ ir Vincą Kudirką. 

Pažiūrėti Justino Lingio 

filmo bent pirmą dalį: 

https://mokovas.wordpress.co

m/2014/02/11/filmas-

pasijutau-lietuviu-esas/ 

 

Ištaisyti rašinėlį, už gerą 

taisymą bus pakeltas 

pažymys. 

7 b klasė 

https://www.youtube.com/watch?v=nHUs49DbzzQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=nHUs49DbzzQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=nHUs49DbzzQ&feature=share
https://mokovas.wordpress.com/2014/02/11/filmas-pasijutau-lietuviu-esas/
https://mokovas.wordpress.com/2014/02/11/filmas-pasijutau-lietuviu-esas/
https://mokovas.wordpress.com/2014/02/11/filmas-pasijutau-lietuviu-esas/


Kalba 

Išplėstinis dalyvinis 

pažyminys 

2 pamokos (kovo 30 ir 

balandžio 1 dienos) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

EMA pratybos. Medžiaga 

You Tube. Vadovėlis, 

pratybų sąsiuvinis. 

 

 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

1. Pažiūrėti vaizdo įrašą apie 

išplėstinį dalyvinį pažyminį:  

https://www.youtube.com/w

atch?v=PQ4aaej8D88 

2. Į klasės darbų sąsiuvinį 

raštu atlikti prat. 298.1.2., p. 

101.  

3. Pratybų sąsiuvinyje atlikti 

pratimus iš 32-35 puslapio. 

PATIKRA: Atsiųstame lape 

pabraukti išplėstinius 

dalyvinius pažyminius ir 

juos išskirti kableliais. 

Atliktą patikros užduotį 

atsiųsti į Tamo iki balandžio 

2 d. Vertinimas 10 balų 

sistema. 

 

Kalba 

Pusdalyvis 

2 pamokos (balandžio 6 d. ir 

balandžio 8 d.) 

 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Pamokos sinchroniniu būdu 

per Teams. 

 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis: Atlikti iš pratybų 

p. 35-36. 

 



Literatūra ir kalbos 

ugdymas 

 

E. Kestneris „Kenigsbruko 

gatvė ir aš" (ištrauka), p. 77-

82. 

 

3 pamokos (kovo 30 d., 

kovo 31 d. ir balandžio 1 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Vadovėlis. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

Parašyti 2 pastraipas, kaip 

ruošiasi kelionei ar žygiui 

pėsčiomis, ko tikisi iš 

kelionės, sudaryti reikalingų 

daiktų sąrašą. Rašyti Word. 

Kitą pamoką tęsti pradėtą 

rašinį, ką veikia atsidūrę 

negyvenamoje saloje. Viso 

rašinio apimtis – ne mažiau 

kaip 200 žodžių. Rašinį 

atsiųsti balandžio 1 d. 

Rašinys Word. Atsiųsti į 

Tamo iki balandžio 1 d. 

Vertinimas 10 balų sistema. 

Literatūra ir kalbos 

ugdymas 

 

3 pamokos (balandžio 6 d., 

balandžio 7 d. ir balandžio 8 

d.) 

 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Vadovėlis. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

1.Perskaityti D. 

Kalinauskaitės „Ilga kaip 

šimtmečiai diena“, p. 85-89 

2. Ištaisyti rašinio klaidas. 

 

8a,b klasė 



Kalba  

Išplėstinių dalyvinių, 

pusdalyvinių ir padalyvinių 

aplinkybių skyryba. 

2 pamokos (kovo 30 d. ir 

balandžio 1 d.) 

 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Pamokos sinchroniniu būdu 

per Teams. EMA pratybos. 

Medžiaga You Tube. 

Vadovėlis, pratybų 

sąsiuvinis. 

 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

1. Žiūrint vaizdo įrašą 

pakartoti tikslinamųjų ar 

aiškinamųjų aplinkybių 

skyrybą: 

http://vaizdopamokos.lt/lietu

viu-kalba/aiskinamosios-

aplinkybes/ 

 

Atliktą patikros užduotį 

atsiųsti į Tamo iki balandžio 

9 d. Vertinimas 10 balų 

sistema. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perskaityti iš skyrybos 

taisyklių lapo 4-tą taisyklę, 

ją išmokti (lapą turite, jei 

nerandate - prisegiau). 

3. Perskaityti lietuvių kalbos 

vadovėlio (2-oji knyga)  

išplėstinių aplinkybių 

aiškinimą, p. 50-51. 

3. Atlikti iš pratybų p. 7,8. 

4. Atlikti paskirtas užduotis 

iš EMA  pratybų 

(prisijungimo vardas ir PIN 

atsiųstas, darbą tikrinsiu ir 

atsiųsiu pataisyti): „Tarinys 

ir jo rūšys“, „Antrininkės 

sakinio dalys: papildinys, 

aplinkybės“, „Aplinkybių 

rūšys: vietos ir laiko, būdo ir 

kiekybės, priežasties...“, 

„Išplėstinių dalyvinių, 

pusdalyvinių ir padalyvinių 

aplinkybių skyryba“. 

Patikra: atlikti užduotį 

prisegtame lape „Aplinkybių 

skyryba". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kalba 

Pažyminio rūšys. Pažyminių 

skyryba. 

2 pamokos (balandžio 6 d. ir 

balandžio 8 d.) 

 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Pamoka sinchroniniu būdu 

per Teams. 

 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

1.Pratybų (antrasis 

sąsiuvinis) p. 13-17 

 

Literatūra ir kalbos 

ugdymas 

Joana Ulinauskaitė-

Mureikienė „Likimo 

išbandymų“ ištrauka, p. 71-

75. 

 

3 pamokos (kovo 31 d., 

balandžio 2 d. ir balandžio 2 

d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Pamoka sinchroniniu būdu 

per Teams. 

 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

Užduotis: Perskaityti 

nurodytą tekstą ir parašyti 

pastraipą. Plačiau žr. 

Literatūros vadovėlio p. 76 

„Rašome tekstą“. 

 

Remiantis perskaitytu tekstu 

ir kt. parašyti apie 70 žodžių 

pastraipą, kuriame būtų 

samprotavimas – ginčas. 

Teiginys „Žmogaus 

ištvermė irgi turi ribas“. 

Rašyti Word.  

Pastraipą atsiųsti balandžio 

2 d.  

Vertinama pagal pastraipos 

vertinimo kriterijus. 

 

Literatūra ir kalbos 

ugdymas 

 

3 pamokos (balandžio 7 d., 

balandžio 9 d. ir balandžio 9 

d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

 

 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:  

  



1.Perskaityti Harpera Ly 

„nežudyk strazdo 

giesmininko“, p. 77-80 

2.Ištaisyti pastraipą.  

 

 

Lietuvių kalbos mokytojo(s) Rūtos Janušonienės nuotolinio mokymo planas 6B klasei 
                                                                                                                         

 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Planas nuo 2020-03-30 iki 

2020-04-10 

    

 

03-30, 6 pamoka 

Būdvardžio reikšmė, jo 

gramatiniai požymiai 

 

PowerPoint skaidrių pamoka 
 

Būdvardžių ieškojimas 

namuose. Rašo sakinius su 

būdv., kurie vartojami 

buityje 

Atsiųstų sakinių tikrinimas ir 

vertinimas komentaru iki 17 val. 

 

03-30, 7 pamoka 

Kaip susidraugauti su knyga? 

 

Susirasti namuose (knygų 
lentynose) patikusią knygą, 
susirasti tinkamą vietą skaitymui 
  
 
 

Skaitydamas knygą 

pasibraukia patikusias 

mintis, citatas 

Atsiskaitymas tamo dienyne per 

apklausas. Parašyti pasirinktos 

knygos autorių ir pavadinimą. 

Vertinama kaupiamuoju 

pažymiu 

 

04-01, 1 pamoka 

Būdvardžių linksniavimas ir 

rašyba 

 

Darbas su vadovėliu  Atlikdami užduotis remiasi 

lentelėmis, kurios yra 

vadovėlyje 122-123 

puslapiai 

Atsiunčia atsakymus, vertinama 

kaupiamuoju pažymiu 

 

04-01, 2 pamoka 

Būdvardis ,jo gramatiniai 

požymiai 

 

Darbas su Ema pratybomis Atlieka paskirtas užduotis Siunčia atliktas užduotis, taiso 

grąžintus darbus, vertinimas 

pažymiu 

Prisijungti prie Ema pratybų 

04-03, 1 pamoka 

Kalbos kultūros pamoka 

Kalbos kultūra namuose Stebi šeimos narių kalbą, 

piešia iliustracijas 

Atsiųstų piešinių vertinimas 

kaupiamuoju balu 

Google platforma kalbėkime 
taisyklingai 

04-06, 6 pamoka 

Įvardžiuotiniai būdvardžiai 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=xqP1NtSIfpk  

Darbas su vadovėliu, atlieka 

nurodytus pratimus 

Atsiųstų darbų tikrinimas ir 

vertinimas pažymiu iki 17 val. 

Vaizdo pamokų platforma 

https://www.youtube.com/watch?v=6JvF9awXn3E&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR&index=8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=6JvF9awXn3E&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR&index=8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=6JvF9awXn3E&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR&index=8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=6JvF9awXn3E&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR&index=8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=xqP1NtSIfpk
https://www.youtube.com/watch?v=xqP1NtSIfpk


 

04-06, 7 pamoka 

Užklasinis skaitymas 

,,Draugauju su knyga“ 

 

Pasirinktos knygos skaitymas Knygos aprašymas i 

skaitymo dienoraštį ar 

sąsiuvinį, knygos 

iliustravimas 

Atsiunčia aprašymus iki 04-10, 

vertinama pažymiu 

 

04-08, 1 pamoka 

Įvardžiuotiniai būdvardžiai, jų 

rašyba 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=xqP1NtSIfpk 

Darbas su vadovėliu , 

atlieka nurodytus pratimus 

Atsiunčia atliktus pratimus iki 

17 val., vertinama kaupiamuoju 

pažymiu 

Vaizdo pamokų platforma 

04-08, 2 pamoka 

Kūrybiškumo ugdymo pamoka 

 

 

Laiškas virusui Reikšti mintis ir jausmus 

sklandžia, aiškia, turtinga 

kalba. Kuriant tekstą 

tikslingai vartoti sinonimus 

ir frazeologizmus. 

Atsiųstų laiškų vertinimas 

pažymiu iki 04-16 

 

04-10, 1 pamoka 

Kartojimo pamoka 

Darbas su Ema pratybomis Atlieka nurodytas užduotis Siunčia darbus, grąžintus darbus 

ištaiso ir vėl atsiunčia, vertinama 

pažymiu 

Prisijungti prie Ema pratybų 

 

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

Mokytoja N.Revinskaitė 

 

7a klasė 

Tema 
Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos priemonės 

Užduočių pateikimo 

tipas ir nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Savarankiškai perskaitytų 

knygų aprašymas ir 

aptarimas. 

   Teksto suvokimo sąvokų 

kartojimas aprašant knygas. 

 

4pamokos (kovo30-

balandžio3 d) 

 

 

1 pamoka 04-03 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Atsakyti į 

klausimus,argumentuotai 

parašyti savo 

nuomonę,įvertinti knygų 

aktualumą,aptarti vertybes. 

. Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-10 

Tamo dienyne ir įvertinama. 

 

7a klasė 

https://www.youtube.com/watch?v=xqP1NtSIfpk
https://www.youtube.com/watch?v=xqP1NtSIfpk


Pusdalyvio gramatiniai 

požymiai,daryba,vartojimas, 

   

  Padalyvio gramatiniai 

požymiai,daryba,vartojimas. 

2 pamokos (balandžio 6 ir 

7dienos) 

  

 

3pamokos(balandžio 7-8d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis: atlikti nurodytas 

užduotis iš vadovėlio. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-08, 

Tamo dienyne ir įvertinama. 

 

5a klasė 

Savarankiškai perskaitytų 

knygų aprašymas ir 

aptarimas. 

 

 Būdvardžių linksniavimas ir 

Rašyba. 

 

 Sintaksė ir skyryba,sakinių 

rūšys. 

 

 

5 pamokos (kovo 30 -

balandžio 2d.) 

 

 

 

 3 pamokos(04-06-04-07) 

 

 2 pamokos (04-08) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asichroniniu 

būdu,naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Atsakyti į pateiktus 

klausimus,parašyti savo 

nuomonę apie perskaitytą 

knygą,aptarti vertybes. 

   

 Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja 

medžiaga.Atlikti nurodytas 

užduotis iš vadovėlio. 

 

 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-10 

Tamo dienyne ir įvertinta. 

 

  Atliktas užduotis atsiųsti 

iki 2020-04-08 Tamo 

dienyne. 

 

Lietuvių kalbos nuotolinio mokymo planas 5 b klasei nuo kovo mėnesio 30 dienos iki balandžio mėnesio 10 dienos. 

Mokytojas Jordanas Šaškauskas 

 

Tema Pamokų skaičius ir data Mokomosios medžiagos 
dėstymo būdai . 

Užduočių pateikimo 
tipas ir nurodymai.  

Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas.  

Veiksnys ir tarinys. 
Kartojimas. 
 

 Kovo 31 d, 1 pamoka Mokymosi medžiaga  
perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant  
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą.   

Užduotys pateikiamos  
kartu su mokomąja me- 
džiaga.  
Užduotys: rasti tekste  
veiksnius ir tarinius, įra- 
šyti praleistas raides, 
parinkti tinkamus tari- 
nius. 
   

Atlikta  užduotis turi bū- 
ti atsiųsta iki 2020-04-
02 Tamo dienynu ir 
įvertinta 



Papildinys.Papildinio  
kartojimas. 

Balandžio 1 ir 2 dieną, 
2 pamokos. 

Mokymosi medžiaga  
perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant 
Tamo dienyno praneši- 
mų  sistemą. 

Užduotys pateikiamos 
kartu su mokomąja me- 
džiaga. 
Užduotys iš lietuvių 
kalbos vadovėlio II d. 
125,126,129 pratimai. 
Papildinio kartojimui 
mokytojo parengtos 
užduotys.   
  

Papildinio kartojimo  
užduotys turi būti at- 
siųstos iki 2020-04 -08d. 
Tamo dienynu ir įvertin- 
tos. 

Vilė Vėl ,, Kaip mes iš- 
garsėjome“ 

Balandžio 1 ir 2 dieną, 
2 pamokos. 

Mokymosi medžiaga 
perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant  
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą.  

Užduotys pateikiamos 
kartu su mokomąja me- 
džiaga. 
Užduotys: aptarti ištrau- 
kos įtampą,kelionės 
trukdžius, veikėjų santy- 
kius,  situacijas, pade- 
dančias ugdyti veikėjų 
valią. Mykolo charakte- 
rio savybės. 

Atliktas užduotis turi  
būti atsiųstos iki 2020- 
04-09d. Tamo dienynu 
ir įvertintos. 
 

Pažyminys.Pažyminio  
kartojimas. 

Balandžio 7 , 8 diena,  
2 pamokos. 

Mokymosi medžiaga 
perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant  
Tamo dienyno praneši- 
mų  sistemą. 

Užduotys pateikiamos 
kartu su mokomąja me- 
džiaga. 
Užduotys  iš lietuvių  
kalbos vadovėlio  II d. 
131,132, 134,135 pra- 
timai.  Pažyminio karto- 
jimui mokytojo pareng- 
tos užduotys. 

Atliktos pažyminio kar- 
tojimo užduotys turi bū- 
ti atsiųstos iki 2020-04-
10 Tamo dienynu , įver- 
tintos. 

Aplinkybės. Balandžio 9 d, 1 pamoka Mokymosi medžiaga 
perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant  
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą.  

Užduotys pateikiamos  
kartu su mokomąja me- 
džiaga. 
Užduotys iš lietuvių  
kalbos vadovėlio II d. 
139, 140, 143, 144.  

Atliktos užduotys turi 
būti atsiųstos iki 2020-
04- 15 Tamo dienynu ir 
įvertintos.  



Vilė Vėl ,, Kaip mes iš- 
garsėjome“ 

Balandžio 8,9 d. 
2 pamokos. 

Mokymosi medžiaga 
Perduodama sinchroni- 
niu  būdu,naudojant 
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą. 

Užduotys pateikiamos 
kartu su mokomąja me- 
džiaga . 
Užduotys: aptarti veikė- 
jų atsiminimus ir jaus- 
mus, ištraukos kulmina- 
ciją, atomazgą, .Išsakyti 
savo norus ir lūkesčius. 
Ištirti ir surašyti lentelė- 
je, kaip rašytoja kuria 
nuotaiką.  

Užduotis, atlikta lente- 
lėje, tiri būti atsiųsta iki 
2020-04-16d. 

 

Lietuvių kalbos nuotolinio mokymo planas 8ab klasei nuo kovo mėnesio 30 dienos iki balandžio mėnesio 10 dienos. 

Mokytojas Jordanas Šaškauskas 

Tema Pamokų skaičius ir data Mokomosios medžiagos 
dėstymo būdai 

Užduočių pateikimo  
tipas ir nurodymai  

Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas  

Kaip išvengti dažnesnių  
stiliaus klaidų.Pakarto- 
kime funkcinius kalbos 
stilius. 

Kovo mėnesio 30 d. 1 
pamoka 

Mokymosi medžiaga 
perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant  
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą. 

Užduotis pateikiamos 
kartu su mokomąja me- 
džiaga. 
Užduotis: perskaitykite 
tekstus (lietuvių kalbos 
vadovėlis,I dalis ,94 pra- 
timas.) 
 

Atlikta užduotis turi  
būti atsiųsta iki 2020-
04-07d. Tamo dienyne 
ir įvertinta. 

Priedėlių, arba daikta- 
vardinių derinamųjų  
pažyminių skyryba. 
Kartojimas. Savarankiš- 
Kas darbas. 

Kovo mėnesio 31 d. Ir 
balandžio mėnesio 2 
d.  
2 pamokos. 

Mokymosi medžiaga 
perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant 
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą. 

Užduotys pateikiamos 
kartu su mokomąja me- 
džiaga. 
Mokytojo parengtos 
užduotys: raskite 
sakinius, kuriuose nėra 
 priedėlių, paaiškinkite 
 skyrybą, Įrašykite nuro- 
dytus priedėlių tipus,  

Savarankiško darbo at- 
likta užduotis turi būti 
atsiųsta iki 2020-04-14d 
Tamo dienynu ir įvertin- 
ta.  



 padėkite skyrybos  
ženklus, įrašykite pra- 
leistas raides. 

Laura Varslauskaitė 
,,Mano didelis mažas  
aš“ 

Balandžio mėnesio 1 ir 
2 diena, 2 pamokos. 

Mokymosi medžiaga 
 perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant 
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą.  

Užduotys pateikiamos 
kartu su mokomąja me- 
džiaga. 
Užduotys: aptarkite Be- 
nedikto situaciją, tris 
griežtai apibrėžtas spal- 
vas, Benedikto santy- 
kius su tėvu. Pateikti 
įvykių schemą.  

Užduotis – įvykių sche- 
ma  turi būti atsiųsta 
iki 2020-04-10d. Tamo  
dienynu ir įvertinta. 

Laviname kalbėjimo ir 
klausymosi įgūdžius 
Pokalbiai  

Balandžio mėnesio 6 d. 
1 pamoka.  

Mokymosi medžiaga 
perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant 
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą.  

Užduotys pateikiamos  
kartu su mokomąja me- 
džiaga . 
Užduotys iš lietuvių  
kalbos vadovėlio I d. 
95,97,99 pratimai.   

Užduotys turi būti at- 
siųstos iki 2020-04-14d 
Tamo dienynu ir įvertin- 
ta.  

Skaitymo ir suvokimo 
testas Nr.8 
Gintarė Adomaitytė 
,,Kiekvienas vaikas yra 
nusipelnęs ne tik savo  
žaidimo kampelio, bet 
ir knygų lentynos“  

Balandžio mėnesio 7 ir 
8 d. 2 pamokos. 

Mokymosi medžiaga  
perduodama sinchroni- 
niu būdu, naudojant  
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą. 

Užduotys pateikiamos 
kartu su mokomąja me- 
džiaga. 
Lietuvių kalbos testai 8 
klasei. 

Skaitymo ir suvokimo  
testo užduotys turi būti 
atsiųstos iki 2020-04-
10d Tamo dienynu ir 
įvertintos. 

Vanda Juknaitė,,Taria- 
mas iš tamsos“  

Balandžio mėnesio 9 d 
2 pamokos. 

Mokymosi medžiaga 
Perduodama sinchroni- 
niu  būdu, naudojant 
Tamo dienyno praneši- 
mų sistemą. 

Užduotys pateikiamos 
kartu su mokomąja me- 
džiaga. 
Apibūdinkite Elzę, jos  
Brandą.Elzės patirti  
sunkumai. Jos ieškoji- 
mai ir atramos taškai. 
Elzės ginamos vertybės. 
Užduotis – lyginamoji 
kūrinių veikėjų Elzės, 

Užduotis- lyginamoji 
veikėjų analizė turi  
būti atsiųsta iki 2020-
04-15d  Tamo dienynu 
ir įvertinta. 



Anos Frank, Benedikto 
analizė.  Jauno žmogaus 
branda. 
  

 

 

 

 

 


