
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija 

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

 

6a klasė 

Tema 
Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos priemonės 

Užduočių pateikimo 

tipas ir nurodymai 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Tema „Mein Schultag“. 

Tęstinės pamokos: 

Tagesablauf. 

E- Mailbrief. 

 

 

Thema „Hobbys“.Freizeit. 

2 pamokos (04-01 ir 04-02 

dienos) 

 

 

 

 

2 pamokos (04-08 ir 04-09 

d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą 

ir prisijungimo 

classroom.google.com metu.  

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:atsakyti į pateiktus 

klausimus- Dienos veiklų 

aprašymas. 

Užduotys pteikiamos 

classroom ir Tamo dienyne. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-02, 

Tamo dienyne arba  

classroom kurso darbe, 

įvertinama. 

Atlikti iki 2020-04-09, 

Tamo dienyne ar classroom 

kurso darbe. 

6b klasė  

Tema „Mein Schultag“. 

Tęstinės pamokos: 

Tagesablauf. E-Mail. 

 

Thema „Hobbys“. Freizeit. 

2 pamokos (04-01 ir 04-02 

dienos) 

 

 

 

2 pamokos (04-08 ir 04-09) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą 

ir prisijungus 

classroom.google.com metu. 

Užduotys pateikiamos kartu 

su mokomąja medžiaga. 

Užduotis:atsakyti į pateiktus 

klausimus- Dienos veiklų 

aprašymas. 

Užduotys pteikiamos 

classroom ir Tamo dienyne 

 Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-02, 

Tamo dienyne ir 

classroom.google.com, 

kurso darbe, įvertinama. 

Atlikti užduotis iki 04-09 

7ab klasė 

Thema „Kleidung“ . Welche 

Kleider bevorzugst du? 

Lesebriefe. 

 

 

2 pamokos 04-01  

 

 

 

 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą 

Pakartos ir įtvirtins temos 

"Drabužiai" medžiagą. 

Pamokos užduotys 

pateikiamos kartu su 

mokomąja medžiaga , 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-02, 

Tamo dienyne ir 

classroom.google.com, 

kurso darbe, įvertinama. 



Thema „Partys“. Jemanden 

einladen. 

 

2 pamokos 04-08 ir prisijungus 

classroom.google.com metu 

prisijugus prie classroom. 

google.com ir Tamo dienyne 

Atlikti užduotis iki 04-09 

8ab klasė 

 
Thema „ Bilder und Töne“. 

Fersehprogramm. 

Elektronische Medien. 

 

Thema „ Zusammen leben“. 

Meine Familie. 

Gefühle. 

2 pamokos (04-01ir 04-03) 

 

 

 

 

2 pamokos (04-08 ir 04-10) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų sistemą 

ir prisijungus 

classroom.google.com metu 

Užduotys pateikiamos su 

mokomąja medžiaga.  

Užduotys pateikiamos 

microsaft cassroom 

sistemoje ar Tamo dienyno 

pranešimų skiltyje. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-03, 

Tamo dienyne ir 

classroom.google.com, 

kurso darbe, įvertinama. 

Atlikti užduotis iki 04-10 

 


