
 

 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija 

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

 
 

 

Tema 
Pamokų skaičius 

(data) 

Mokomosios 

medžiagos dėstymo 

būdas, metodas, 

naudojamos 

priemonės 

Užduočių 

pateikimo tipas ir 

nurodymai 

Atsiskaitymo būdai 

ir terminai, 

vertinimas 

          5A klasė     

Knygos menas. 
Laisvai pasirinks 
skaitytą knygą ir ją 
iliustruos. 

3 pamokos (balandžio 
1d. iki balandžio 15d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. Visi pavyzdžiai 

pridėti failuose. 

Užduotys pateikiamos 

kartu su mokomąja 

medžiaga. Nurodyta 

darbo eiga, metriko 

nurodymai. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-15, 

Tamo dienyne ir 

įsivertina mokinys savo 

lentelėje ir vertina 

mokytojas. 

5B klasė     

Knygos menas. 
Laisvai pasirinks 

skaitytą knygą ir ją 
iliustruos. 

3 pamokos (balandžio 
1d. iki balandžio 13d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. Visi pavyzdžiai 

pridėti failuose. 

Užduotys pateikiamos 

kartu su mokomąja 

medžiaga. Nurodyta 

darbo eiga, metriko 

nurodymai. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-13, 

Tamo dienyne ir 

įsivertina mokinys savo 

lentelėje ir vertina 

mokytojas. 

6A klasė     

Tautodailė-Verba. 
Susipažins su 

tautodailės kūryba. 

2pamokos(kovo 30d. iki 
balandžio 6d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą.Visi pavyzdžiai 

pridėti failuose. 

Užduotys pateikiamos 

kartu su mokomąja 

medžiaga. Nurodyta 

darbo eiga, metriko 

nurodymai. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-6, 

Tamo dienyne ir 

įsivertina mokinys savo 

lentelėje ir vertina 

mokytojas. 



 

 

            6B klasė     

Tautodailė-Verba. 
Susipažins su 

tautodailės kūryba. 

2pamokos(kovo 30d. iki 
balandžio 7d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. Visi pavyzdžiai 

pridėti failuose. 

Užduotys pateikiamos 

kartu su mokomąja 

medžiaga. Nurodyta 

darbo eiga, metriko 

nurodymai. 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-07, 

Tamo dienyne ir 

įsivertina mokinys savo 

lentelėje ir vertina 

mokytojas. 

7A klasė     

Tautodailė ir šiuolaikinė 
mada.  

Susipažins su 
taikomosios dailės 

šakomis. Atliks užduotį 
" Stebėjimo lapo 

užpildymas 
 

2pamokos(kovo 30d. iki 
balandžio 8d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. Visi pavyzdžiai 

pridėti failuose. 

Užduotys pateikiamos 

kartu su mokomąja 

medžiaga. 
Failuose rasite stebėjimo 

lentelę kurią reikės 
užpildyti. 

Failuose rasite 
stebėjimo lentelę kurią 
reikės užpildyti. Atlikta 

užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-08,  
Vertinimas - pilnai 

atliktas darbas-10 b., iš 
20 kl. atsakyti 10 – 6b. 

7B klasė     

Tautodailė ir šiuolaikinė 
mada.  

Susipažins su 
taikomosios dailės 

šakomis. Atliks užduotį 
" Stebėjimo lapo 

užpildymas 
 

2pamokos(kovo 30d. iki 
balandžio 6d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. Visi pavyzdžiai 

pridėti failuose. 

Užduotys pateikiamos 

kartu su mokomąja 

medžiaga. 
Failuose rasite stebėjimo 

lentelę kurią reikės 
užpildyti. 

Failuose rasite 
stebėjimo lentelę kurią 
reikės užpildyti. Atlikta 

užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-08,  
Vertinimas - pilnai 

atliktas darbas-10 b., iš 
20 kl. atsakyti 10 – 6b. 

8A klasė     

Emocinis spalvų ir 
formų suvokimas. 

Sukurti foto asambliažą. 
Sugalvotos idėjos 

3 pamokos (balandžio 
1d. iki balandžio 13d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

Užduotys pateikiamos 

kartu su mokomąja 

medžiaga. 
 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-13, 

Tamo dienyne ir 

įsivertina mokinys savo 



 

 

kūrybinis atlikimas, 
panaudos įvairias 

programas. 

sistemą. Visi pavyzdžiai 

pridėti failuose. 
lentelėje ir vertina 

mokytojas. 

8B klasė     

Emocinis spalvų ir 
formų suvokimas. 

Sukurti foto asambliažą. 
Sugalvotos idėjos 

kūrybinis atlikimas, 
panaudos įvairias 

programas. 

3 pamokos (kovo 31d. 
iki balandžio 13d.) 

Mokymosi medžiaga 

perduota asinchroniniu 

būdu, naudojant Tamo 

dienyno pranešimų 

sistemą. Visi pavyzdžiai 

pridėti failuose. 

Užduotys pateikiamos 

kartu su mokomąja 

medžiaga. 
 

Atlikta užduotis turi būti 

atsiųsta iki 2020-04-13, 

Tamo dienyne ir 

įsivertina mokinys savo 

lentelėje ir vertina 

mokytojas. 

 


