
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Lietuvių kalbos  mokytojo(s) Audronės Porutienės nuotolinio mokymo planas II C klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Sofoklis. „Antigonė".  
Antigonė XXI amžiuje. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas 

(vadovėlis). 

Užduočių, atsiųstų per Tamo, 

vertinimas komentaru. 

https://smp2014lt.

ugdome.lt/9-10kl. 

https://www.nec.

lt/32/ 

2.  Sofoklis. „Antigonė". 
Pasirengimas teksto 

kūrimui. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas 

(vadovėlis). 

Užduočių, atsiųstų per Tamo, 

vertinimas komentaru. 

https://smp2014lt.

ugdome.lt/9-10kl. 

 

3.  Rašinio fragmento 
kūrimas. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Savarankiškas darbas- 

teksto kūrimas. 
Fragmento, atsiųsto per TAMO, 

vertinimas. Kaupiamasis. 

https://smp2014lt.

ugdome.lt/9-10kl. 

 

4.  Sudėtiniai sujungiamieji ir 
sudėtiniai bejungtukiai 
sakiniai. 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Skyrybos pratybos, 

sintaksinis 

nagrinėjimas. 

Užduočių, atsiųstų per Tamo, 

vertinimas komentaru. 

https://smp2014lt.

ugdome.lt/9-10kl 

5.  Sudėtiniai bejungtukiai 

sakiniai. 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Skyrybos pratybos, 

sintaksinis 

nagrinėjimas. 

Užduotys, atsiųstos per Tamo(3-4). 

Kaupiamasis vertinimas. 

https://smp2014lt.

ugdome.lt/9-10kl 

egzaminatorius. lt 

 

 

 KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Lietuvių kalbos  mokytojo(s) Audronės Porutienės nuotolinio mokymo planas II D klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Sofoklis. „Antigonė". 
konfliktai, veikėjų 
paveikslai. Antigonė XXI 
amžiuje. 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas 

(vadovėlis). 

Užduočių, atsiųstų per Tamo, 

vertinimas komentaru. 

https://smp2014lt.

ugdome.lt/9-10kl. 

https://www.nec.

lt/32/ 

2.  Sofoklis. „Antigonė". 11-05 PowerPoint, sinchroninė Teksto skaitymas, Užduočių, atsiųstų per Tamo, https://smp2014lt.
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Prometėjo ir Antigonės 
paveikslų palyginimas. 
Pasirengimas teksto 

kūrimui. 

pamoka (ZOOM platforma) užduočių atlikimas 

(vadovėlis). 
vertinimas komentaru. ugdome.lt/9-10kl. 

 

3.  Sudėtiniai sujungiamieji ir 

sudėtiniai bejungtukiai 
sakiniai. 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Skyrybos pratybos, 

sintaksinis 

nagrinėjimas. 

Užduočių, atsiųstų per Tamo, 

vertinimas komentaru. 

https://smp2014lt.

ugdome.lt/9-10kl 

egzaminatorius. lt 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Lietuvių kalbos  mokytojo(s) Audronės Porutienės nuotolinio mokymo planas III C klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Konteksto autorių (M. 
Husoviano, A. Volano, L. 

Sapiegos) pristatymas. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas 

(vadovėlis) 

Atsiųstų per Tamo užduočių 
vertinimas komentaru. 

https://mokovas.f

iles.wordpress.co

m/2013/07/e-

chrestomatija_11

-12_kl.pdf 

2.  Pagrindiniai tekstų tipai. 
samprotavimas, 

pagrindiniai jo žanrai. 
Tezė ir įrodymas. 
Argumentas. Argumentų 
rūšys. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakymai į klausimus. 
Užduočių atlikimas 

(vadovėlis) 

Sukurti ir atsiųsti per Tamo teiginius 

(3-4). Vertinimas komentaru. 

https://mokovas.f

iles.wordpress.co

m/2013/07/e-

chrestomatija_11

-12_kl.pdf 

3.  Tezė ir įrodymas. 
Argumentavimo taisyklės 
ir jų taikymas. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas 

(vadovėlis) 

Sukurti ir atsiųsti per Tamo teiginius 
(3-4). Kaupiamasis vertinimas. 

https://mokovas.f

iles.wordpress.co

m/2013/07/e-

chrestomatija_11

-12_kl.pdf 

4.  Tekstų kompozicijos 
analizė. Argumentų 
rekonstravimas (išvadų ir 
prielaidų išskyrimas iš 
teksto.) 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Pastraipų analizė, 
argumentų pateikimas. 

Atsiųstų per Tamo užduočių 
vertinimas komentaru. 

https://mokovas.f

iles.wordpress.co

m/2013/07/e-

chrestomatija_11

-12_kl.pdf 

5.  Samprotavimas pagal 11-05 PowerPoint, sinchroninė Rašinių analizė: temos, Atsiųstos per Tamo rašinio įžangos https://egzamina
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analogiją. Parabolė. 
Citavimas ir 

perfrazavimas. 

Literatūrinis rašinys. VBE 
ir MBE vertinimo 

instrukcijos. 

pamoka (ZOOM platforma) argumentų, struktūros, 
rėmimosi kontekstu. 

vertinimas komentaru. i.lt/failai/8411_i

nstrukcija_LKL

_VBE_2020.pdf 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Lietuvių kalbos  mokytojo(s) Audronės Porutienės nuotolinio mokymo planas IVC klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  S. Nėris. Biografinis , 
istorinis kontekstas. 

Kūryba. „Prie didelio 

kelio“. 

 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas 

(vadovėlis). 

Atsiųstų per Tamo užduočių 
vertinimas komentaru. 

https://mokovas.f

iles.wordpress.co

m/2013/07/e-

chrestomatija_11

-12_kl.pdf 

2.  S. Nėris. Eil. analizė 
(„Kur baltas miestas“, 

„Namo“). 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma 

Eil. analaizė pagal 
pateiktą planą. 

Atsiųstų per Tamo užduočių 
vertinimas kaupiamuoju  balu. 

https://mokovas.f

iles.wordpress.co

m/2013/07/e-

chrestomatija_11

-12_kl.pdf 

3.  S. Nėris. Eil. analizė 
(„Lietuvai“, „Prie didelio 

kelio“, „Maironiui“). 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma 

Teksto analizė. Teksto 

suvokimo testas 

(atsiųstas per Tamo) 

Atsiųstų per Tamo užduočių 
vertinimas kaupiamuoju  balu 

https://smp2014lt.

ugdome.lt/11-12kl. 

 

4.  Katastrofų literatūros 
bruožai S. Nėries 
kūryboje. 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma 

Eil. analaizė pagal 
pateiktą planą. 

Atsiųstų per Tamo užduočių 
vertinimas komentaru. Pastraipos 

fragmentas. 

https://smp2014lt.

ugdome.lt/11-12kl. 

egzaminatorius. lt 
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