
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija 

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

 

5a klasė 

Tema 
Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos priemonės 

Užduočių pateikimo 

tipas ir nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Muzikos terminai 

Muzikos klausymas 

2 pamokos (balandžio 2 ir 9 

dienos) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

 Rasti pateiktų naujų 

muzikos sąvokų 

paaiškinimus 

vadovėlio muzikos 

terminų žodynėlyje 

(bus prisegta). 

Pažiūrėti į 

paveikslėlį, 

paklausyti muzikinių 

kūrinių ir parašyti 

numerį to kūrinio, 

kuris tiksliausiai 

perteikia muzikinių 

terminų paskirtį. 

 

 Rašyti office word 

programoje. Puslapio viršuje 

užrašyti pamokos temą ir 

datą. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-09, 

Tamo dienyne ir įvertinama. 

 

5b klasė 

Muzikos terminai 

Muzikos klausymas 

2 pamokos (balandžio 3 ir 

10 dienos) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą.  

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga.  

 Rasti pateiktų naujų 

muzikos sąvokų 

paaiškinimus 

vadovėlio muzikos 

terminų žodynėlyje 

(bus prisegta). 

Pažiūrėti į 

paveikslėlį, 

Rašyti office word 

programoje. Puslapio viršuje 

užrašyti pamokos temą ir 

datą. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-10, 

Tamo dienyne ir įvertinama. 

 



paklausyti muzikinių 

kūrinių ir parašyti 

numerį to kūrinio, 

kuris tiksliausiai 

perteikia muzikinių 

terminų paskirtį. 

 

 

6a klasė 

Klasikinis, romantinis, 

šiuolaikinis baletas. 

2 pamokos (balandžio 3 ir 

10 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Perskaityti gautą pamokos 

medžiagą  

https://smp2014me.ugdom

e.lt/mo/SOKIS/SO_MO3_

D1/03.html 
Atlikti pateiktas užduotis. 

 

Rašyti office word 

programoje. Puslapio viršuje 

užrašyti pamokos temą ir 

datą. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-10, 

Tamo dienyne ir įvertinama 

6b klasė 

Klasikinis, romantinis, 

šiuolaikinis baletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pamokos (kovo 30  ir 

balandžio 10 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Perskaityti gautą pamokos 

medžiagą  

https://smp2014me.ugdom

e.lt/mo/SOKIS/SO_MO3_

D1/03.html 
Atlikti pateiktas užduotis. 

 

Rašyti office word 

programoje. Puslapio viršuje 

užrašyti pamokos temą ir 

datą. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-10, 

Tamo dienyne ir įvertinama 

 

7a klasė 
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Muzikos atlikimo 

priemonės. 

 

 

 

 

 

1 pamoka (balandžio 03 ir 

10 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

Perskaityti gautą pamokos 

medžiagą  
http://projektas-
muzika.lmta.lt/media/vadoveli
ai_2/Vadovelis_1/II_dalis/6.M
uzikos_atlikimo_priemones/in
dex6.htm 

Atlikti pateiktas užduotis. 

 

Rašyti office word 

programoje. Puslapio viršuje 

užrašyti pamokos temą ir 

datą. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-10, 

Tamo dienyne ir įvertinama 

 

7b klasė 

Muzikos atlikimo 

priemonės. 

 

1 pamoka (balandžio 03 ir 

10 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

 

 

Perskaityti gautą pamokos 

medžiagą  

http://projektas-

muzika.lmta.lt/media/vadov

eliai_2/Vadovelis_1/II_dalis

/6.Muzikos_atlikimo_priem

ones/index6.htm 

Atlikti pateiktas užduotis. 

 

Rašyti office word 

programoje. Puslapio viršuje 

užrašyti pamokos temą ir 

datą. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-10, 

Tamo dienyne ir įvertinama 

 

8a klasė 

Simfoninis orkestras 1 pamoka (kovo 30 – 

balandžio 06 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

 

 

Perskaityti gautą pamokos 

medžiagą. 

Klausantis muzikinio 

kūrinio pavyzdžio, eilės 

tvarka užrašyti, kokia 

instrumentų šeima 

pristatoma.  

 

Rašyti office word 

programoje. Puslapio viršuje 

užrašyti pamokos temą ir 

datą. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-06, 

Tamo dienyne ir įvertinama 

 

8b klasė 
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Simfoninis orkestras 1 pamoka (kovo 30 – 

balandžio 06 d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą. 

 

 

Perskaityti gautą pamokos 

medžiagą. 

Klausantis muzikinio 

kūrinio pavyzdžio, eilės 

tvarka užrašyti, kokia 

instrumentų šeima 

pristatoma.  

Rašyti office word 

programoje. Puslapio viršuje 

užrašyti pamokos temą ir 

datą. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-06, 

Tamo dienyne ir įvertinama 

 


