
Informacinės technologijos (mokytoja Laura Gatavynaitė) 

Pamokų planas nuo 03 30 iki 04 10 

Tema 
Mokomosios medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

5 Klasė ( programavimo kursas) 

Grafinių objektų programavimas 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per Google Classroom.  

Konsultacijos vyksta sinchroniniu 

būdu Discord platformoje 

 

Naudojant Scratch 3.0 

programavimo aplinką, atlikti 

užduotis pagal mokytojos sukurtus 

nurodymus. 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 08 vakaro. Tikrinsiu 

04 09. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 

If – then sąlyga 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per Google Classroom.  

Konsultacijos vyksta sinchroniniu 

būdu Discord platformoje 

 

Perskaityti teorinę medžiagą. 

Naudojant Scratch 3.0 

programavimo aplinką, atlikti 

užduotis pagal mokytojos sukurtus 

nurodymus. 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 15 vakaro. Tikrinsiu 

04 16. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 

    

5 Klasė (bendroji programa) 

Straipsnio kūrimas 

 

 

 

 

 

 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per TAMO platformą.  

Sukurti straipsnį pagal pateiktus 

nurodymus ir pakartoti MS Word 

programos išmoktas funkcijas. 

 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 08 vakaro. Tikrinsiu 

04 09. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 

Lankstinuko kūrimas 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per TAMO platformą.  

Sukurti lankstinuką pagal pateiktus 

nurodymus ir pakartoti MS Word 

programos išmoktas funkcijas. 

 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 15 vakaro. Tikrinsiu 

04 16. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 

    

6A klasė 

Tiesiniai algoritmai. Geometriniai 

uždaviniai (formulių taikymas), 

lygčių sprendimas 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per Google Classroom.  

Naudojant Code::Blocks 

programavimo aplinką, atlikti 

pateikstas užduotis. 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 15 vakaro. Tikrinsiu 



Konsultacijos vyksta sinchroniniu 

būdu Discord platformoje 

 

04 16. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 

    

6B klasė 

Programinės įrangos nusistatymas. 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per Google Classroom.  

Konsultacijos vyksta sinchroniniu 

būdu Discord platformoje 

 

Įsidiegti programinę įrangą. 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 08 vakaro. Tikrinsiu 

04 09. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 

Kintamieji 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per Google Classroom.  

Konsultacijos vyksta sinchroniniu 

būdu Discord platformoje 

 

Naudojant Python 3.6 

programavimo aplinką. Atlikti 

pateiktas užduotis. 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 15 vakaro. Tikrinsiu 

04 16. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 

8A klasė 

Tiesiniai algoritmai. Geometriniai 

uždaviniai (formulių taikymas), 

lygčių sprendimas 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per Google Classroom.  

Konsultacijos vyksta sinchroniniu 

būdu Discord platformoje 

Naudojant Code::Blocks 

programavimo aplinką, atlikti 

pateiktas užduotis. 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 08 vakaro. Tikrinsiu 

04 09. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 

    

8B klasė 

MS Powerpoint Kartojimas. Padėkos 

rašto kūrimas 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per Google Classroom.  

Konsultacijos vyksta sinchroniniu 

būdu Discord platformoje 

 

Pagal pateiktus nurodymus 

vadovėlyje ir mokytojos 

rekomendacijas atlikti užduotis. 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 08 vakaro. Tikrinsiu 

04 09. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 

MS Powerpoint Kartojimas. Verslo 

idėjos pritatymo kūrimas 

Medžiaga perduota asinchroniniu 

būdu.  

Per Google Classroom.  

Konsultacijos vyksta sinchroniniu 

būdu Discord platformoje 

 

Pagal pateiktus nurodymus 

vadovėlyje ir mokytojos 

rekomendacijas atlikti užduotis. 

Darbus įkelti į Classroom prie 

užduoties iki 04 15 vakaro. Tikrinsiu 

04 16. Vertinsiu į kaupiamąjį (klasės ir 

namų darbai) 



 


