
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Rusų kalbos mokytojos Aldonos Revutienės nuotolinio mokymo planas 9A klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kelionė po Rusijos 
„Aukso žiedą“. Mokomės 
gauti/teikti informaciją 
apie kelionę: kada, iš kur, 
kokiu transportu 

išvykstame, kiek laiko 
tęsiasi, ką aplankėme, kur 
apsistojome, kokie 

įspūdžiai, kada grįžtame, 

kokia kelionės kaina 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, video siužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Mini-pasakojimas apie kelionę 
pagal reklaminį skelbimą 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Rusų kalbos mokytojos Aldonos Revutienės nuotolinio mokymo planas 9C klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

2.  Kelionė po Rusijos 
„Aukso žiedą“. Mokomės 
gauti/teikti informaciją 
apie kelionę: kada, iš kur, 
kokiu transportu 

išvykstame, kiek laiko 
tęsiasi, ką aplankėme, kur 
apsistojome, kokie 

įspūdžiai, kada grįžtame, 
kokia kelionės kaina 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, vide osiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Mini-pasakojimas apie kelionę 
pagal reklaminį skelbimą 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

3.  Suvenyrai atminčiai iš 
kelionės. Mokomės 
gauti/teikti informaciją 
apie suvenyrus: kurioje 

šalyje ką nusipirko, kam 
parvežė, kiek kainavo, 
patiko/nepatiko 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, video siužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Suvaidinti telefoninį pokalbį su 
draugu pagal duotą situaciją 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Rusų kalbos mokytojos Aldonos Revutienės nuotolinio mokymo planas 9D klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

4.  Kelionė po Rusijos 
„Aukso žiedą“. Mokomės 
gauti/teikti informaciją 
apie kelionę: kada, iš kur, 
kokiu transportu 

išvykstame, kiek laiko 
tęsiasi, ką aplankėme, kur 
apsistojome, kokie 

įspūdžiai, kada grįžtame, 
kokia kelionės kaina 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, video siužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Mini-pasakojimas apie kelionę 
pagal reklaminį skelbimą 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

5.  Suvenyrai atminčiai iš 
kelionės. Mokomės 
gauti/teikti informaciją 
apie suvenyrus: kurioje 

šalyje ką nusipirko, kam 
parvežė, kiek kainavo, 
patiko/nepatiko 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, video siužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Suvaidinti telefoninį pokalbį su 
draugu pagal duotą situaciją 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/


 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Rusų kalbos mokytojos Aldonos Revutienės nuotolinio mokymo planas 10A klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kokios muzikos mes 
klausomės. Mokomės 
atlikti/komentuoti 

apklausą apie muzikos 
pomėgius: kaip dažnai, 
kada, kur, kokią... 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Pakomentuoti apklausos 

rezultatus pagal duotą planą 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

2.  Kada atsirado įvairūs 
muzikos stiliai? 
Kartojamės trumposios 
(metai, dešimtmetis, 
amžius) ir pilnos datų 
(diena, mėnuo, metai) 
raišką 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Perskaityti bendraamžių 
pasisakymus muzikiniame 

forume ir užpildyti lentelę 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Rusų kalbos mokytojos Aldonos Revutienės nuotolinio mokymo planas 10B klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kokios muzikos mes 
klausomės. Mokomės 
atlikti/komentuoti 

apklausą apie muzikos 

pomėgius: kaip dažnai, 
kada, kur, kokią... 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Pakomentuoti apklausos 

rezultatus pagal duotą planą 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

2.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Rusų kalbos mokytojos Aldonos Revutienės nuotolinio mokymo planas 10C klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

3.  Kokios muzikos mes 
klausomės. Mokomės 
atlikti/komentuoti 

apklausą apie muzikos 
pomėgius: kaip dažnai, 
kada, kur, kokią... 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Pakomentuoti apklausos 

rezultatus pagal duotą planą 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

4.  Kada atsirado įvairūs 
muzikos stiliai? 
Kartojamės trumposios 
(metai, dešimtmetis, 
amžius) ir pilnos datų 
(diena, mėnuo, metai) 
raišką 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Perskaityti bendraamžių 
pasisakymus muzikiniame 

forume ir užpildyti lentelę 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Rusų kalbos mokytojos Aldonos Revutienės nuotolinio mokymo planas 11A klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Pavasaris rusų dailėje. 
Mokomės apibūdinti 
įvairių metų laikų peizažą , 

remiantis klausimais ir 

kalbos struktūromis 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Nuosekliai išdėstyti klausimus 
tekstui apie paveikslą ir į juos 
atsakyti 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

2.  I.Levitanas- peizažo 
meistras.  Mokomės gauti  
informaciją apie 
dailininką iš įvairių 
šaltinių bei glaustai ją 
perteikti 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Perskaityti tekstą ir užpildyti 
duotą lentelę 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

3.  I.Levitanas. „Kovas“ 
Mokomės apibūdinti 
paveikslą, remdamiesi 
turima leksika, duotomis 

kalbos konstrukcijomis ir 

klausimais 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Pasakojimas apie paveikslą (10-

15 sakinių) 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Rusų kalbos mokytojos Aldonos Revutienės nuotolinio mokymo planas 12ABD klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

4.  Gyvenimas bendrabutyje. 
Mokomės gauti/teikti 
informaciją apie kambarį, 
baldus, patogumus, 

patarnavimus bei 

bendrauti su 

administratoriumi keičiant 
kambarį, pranešant apie 
gedimus ar kitais rūpimais 
klausimais 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Mini-dialogas su bendrabučio 
komendantu pagal duotą 
programą 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

5.  Butas, namas, įkurtuvės. 
Mokomės apibūdinti butą, 
gauti/teikti informaciją 
apie parduodamą/ 
išnuomojamą butą,  
parašyti skelbimą, ieškant 
ar parduodant butą 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Parašyti skelbimą, ieškant buto 
nuomai 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

6.  Butas, namas, remontas. 

Mokomės gauti/teikti 
informaciją apie buitinius 
gedimus bute (užsikimšo 
kanalizacija, dingo 

elektra, sulūžo kranas...), 
skaityti skelbimus, ieškant 
meistro gedimams šalinti 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma), 

vadovėlis, LearningApps ir 
Quizizz platformos 

Interaktyvių (mano 
parengtų) užduočių 
atlikimas, videosiužetų 
peržiūra LearningApps 
platformoje, darbas su 

vadovėliu 

Kaupiamasis vertinimas: 

 LearningApps užduotys 

 Quizizz testas, apibendrinantis 

pamoką 

 Mini-dialogas „Kviečiu 
santechniką“: nurodyti gedimą, 
susitarti dėl laiko, apmokėjimo... 

https://learninga

pps.org/  

https://quizizz.co

m  

https://dienynas.t

amo.lt  

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://quizizz.com/
https://dienynas.tamo.lt/
https://dienynas.tamo.lt/

