
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija 

Teatro dalyko   pamokų planas 2020 m. kovo 30 – balandžio 10 d. 

Mokytojas Algirdas Juzvikas 

 

 

5a ir 5b kl. 

Tema Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos 

priemonės 

Užduočių 

pateikimo tipas 

ir nurodymai 

Atsiskaitymo būdai 

ir terminai, 

vertinimas 

Pratimas 

balso 

skambėjimui 

lavinti 

,,Pradurtas 

sviedinys“. 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

Mokymosi medžiaga 

perduota 

asinchroniniu būdu, 

naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. 

Mokėjimo 

mokytis. 

Taisyklingo 

kvėpavimo 

pratimas. 

Pratimo išaiškinimas 

WORD variantas, 

nusiųsta kiekvienam. 

Etiudo 

kūrimas. 

Privalomas 

įvykis. Kas 

atsitinka? 

Pavyzdžiai. 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

 Asmeninės. 

Mokėsi kurti 

įvykius. 

Teikė pavyzdžius ir 

ir juos turės atsiųsti 

mokytojui vertinimui 

iki nurodyto termino. 

Teminių 

etiudų 

kūrimas, 

išryškinant 

įvykį. 

Pavyzdžiai. 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

 Savęs pažinimo. 

Teminių įvykių 

kūrimas pagal 

skirtas užduotis. 

Peržiūrėti youtube 

platformoje etiudą 

,,Obuolys“. 

Atkreipti-  kiek ilgai 

jaunoji artistė išlaiko 

dėmesį ties 

obuoliu(t.y. daiktu). 

Etiudų 

veiksmų 

patikslinimai. 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

  Veiksmų 

įtvirtinimas, 

užfiksavimas. 

 

 

 

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 



Etiudų 

mizanscenų 

eskizai. 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

Mokymosi 

medžiaga perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

Atlikti užduotis 

jas 

nufotografuojant 

ir atsiunčiant 

mokytojui 

 

Peržiūrėti youtube 

platformoje etiudą 

,,Obuolys“. Atkreipti-  

kiek ilgai jaunoji artistė 

išlaiko dėmesį ties 

obuoliu(t.y. daiktu). 

Bendravimas 

be teksto. 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

Mokymosi 

medžiaga perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

 Mokėjimo mokytis.  

Mokėsi išlaikyti dėmesį 

ties objektu. 

Kūno 

plastikos 

mokymasis. 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

Mokymosi 

medžiaga perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

 Mokėjimo 

mokytis. 

Susipažino su 

kūno plastikos 

elementais. 

 

 https://www.youtube.com/ 

watch?v=uoIPqiseN4E  

 

( mono etiudas) 

 

Reakcija į 

partnerio 

veiksmą. 

Viena pamoka 

 03-30  - 04.10 

Mokymosi 

medžiaga perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų sistemą. 

 

Mokysis 

terminus, 

sąvokas 

Atliks teksto 

užduotis 

Savęs pažinimo. 

Atsakomasis veiksmas 

skatinantis reaguoti į 

partnerio veiksmą. 

 

 

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 

Teksto 

intonavimas. 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

Mokymosi 

medžiaga 

perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų 

sistemą. 

Mokėsi 

intonacijos. 

 

Surinkti youtube platformoje 

LEU vaidybos egzaminas - 

monologas ir peržiūrėti  

Fizinio 

veiksmo 

Viena 

pamoka 

Mokymosi 

medžiaga 

 Mokėjimo mokytis. Mokomės 

fiksuoti veiksmą. 

https://www.youtube.com/watch?v=uoIPqiseN4E
https://www.youtube.com/watch?v=TCqahZr7t9w
https://www.youtube.com/watch?v=TCqahZr7t9w


fiksavimas. 

Darbas su 

menamais 

daiktais. 

 03-30  - 

04.10 

perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų 

sistemą. 

 

Bendravimo 

specifika 

teminiame 

etiude. 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

Mokymosi 

medžiaga 

perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų 

sistemą. 

Mokėjimo 

mokytis. 

Susipažino su 

bendravimo 

specifika. 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=XTRjNh_wnH8 

 

Vaizdo medžiagos peržiūra. 

Nebijoti 

vaizduoti 

konfliktus, 

siekti 

išmokti rasti 

jų 

sprendimus. 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

Mokymosi 

medžiaga 

perduota 

asinchroniniu 

būdu, naudojant 

Tamo dienyno 

pranešimų 

sistemą. 

Iniciatyvumo ir 

kūrybingumo 

kompetencijos. 

Sceninio 

konflikto 

siekiamybė. 

 https://www.youtube.com/ 

watch?v=uoIPqiseN4E  

 

Teksto mokymasis pagal jų 

turimą medžiagą 

 

 

 

 

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 

 

Išplėstinė 

fantazija 

remiantis 

konkrečiu 

kūriniu 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

  Mokysis konkretų tekstą, ruoš 

užduotis atsiskaitymui. 

http://www.youtube.com/watch?v= 

dmBDfl9YJY4&feature=feedf_more 

Peržiūrės medžiagą su nuoroda. 

Fantazija 

apie 

vaidmenį 

(konkreti 

medžiaga). 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

 Ruošis 

bendram 

projektui per 

video 

konferenciją 

Kurs savo vaidmenį. 

Bandymas filmuoti save sakant 

konkretų tekstą. 

https://www.youtube.com/watch?v=XTRjNh_wnH8
https://www.youtube.com/watch?v=uoIPqiseN4E
http://www.youtube.com/watch?v=dmBDfl9YJY4&feature=feedf_more


Užduotis 

,,Gyvenimo 

epizodų 

stebėjimas“. 

Viena 

pamoka 

 03-30  - 

04.10 

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

1GcHFtcuv2U (kopijuoti visą 

nuorodą) 

Mokysis daryti išvadas užrašų 

sąsiuvinyje 

Psichologinių 

vaidmens 

uždavinių 

pavertimas 

konkrečiais 

fiziniais 

veiksmais. 

Viena 

pamoka 

03-30  - 

04.10 

 Ruošis 

bendram 

projektui per 

video 

konferenciją 

Mokysis, ką veikti scenoje, kai 

kuriamas personažas nesako teksto. 

Kaupiamasis balas 

 

 

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

