
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Anglų kalbos mokytojos Daivos Cibulskienės nuotolinio mokymo planas 9AB klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Grammar: present habits, 

present perfect/continuous, 

gerunds and infinitives. 

11-04 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos).  

Atsakymų siuntimas draugui, jo 
klaidų taisymas, diskusija. 

Vertinimas kaupiamuoju pažymiu. 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

2.  Grammar: present habits, 

present perfect/continuous, 

gerunds and infinitives. 

11-06 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos). 

Atsakymų siuntimas draugui, jo 

klaidų taisymas, diskusija. 
Vertinimas kaupiamuoju pažymiu. 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

 

Anglų kalbos mokytojos Daivos Cibulskienės nuotolinio mokymo planas 10ACD klasei 
 

Eil. 

Nr. 
Tema Data Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Vocabulary on Healthy 

Living (Unit 6). 

11-03 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos).  

Atsakymų siuntimas draugui, jo 
klaidų taisymas, diskusija. 

Vertinimas kaupiamuoju pažymiu. 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

2.  Vocabulary on Healthy 

Living (Unit 6). 

11-04 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos). 

Atsakymų siuntimas draugui, jo 
klaidų taisymas, diskusija. 

Vertinimas kaupiamuoju pažymiu. 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

3.  Vocabulary and listening 

on Healthy Living (Unit 

6). 

11-05 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos). 

Atsakymų siuntimas į Tamo. 
Vertinimas kaupiamuoju pažymiu. 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

4.  Vocabulary and listening 

on Healthy Living (Unit 

6). 

11-06 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos). 

Atsakymų siuntimas į Tamo. 
Vertinimas kaupiamuoju pažymiu. 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

 

 

 

 



Anglų kalbos mokytojos Daivos Cibulskienės nuotolinio mokymo planas 12A klasei 
 

Eil. 

Nr. 
Tema Data Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 
priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Grammar: Reported 

Speech – questions, 

different types of reporting 

structures, impersonal 

reporting structures. 

11-03 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos). 

Atsakymų siuntimas į Tamo, 
diskusija. Vertinimas kaupiamuoju 

pažymiu 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

2.  Grammar: Reported 

Speech – questions, 

different types of reporting 

structures, impersonal 

reporting structures. 

11-04 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos). 

Atsakymų siuntimas į Tamo, 
diskusija. Vertinimas kaupiamuoju 

pažymiu 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

3.  Grammar: Reported 

Speech – questions, 

different types of reporting 

structures, impersonal 

reporting structures. 

11-05 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos). 

Atsakymų siuntimas į Tamo, 
diskusija. Vertinimas kaupiamuoju 

pažymiu 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

4.  Grammar: Reported 

Speech – questions, 

different types of reporting 

structures, impersonal 

reporting structures. 

11-06 PowerPoint 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma). 

Užduočių atlikimas 
(vadovėlis, pratybos). 

Atsakymų siuntimas į Tamo. 
Vertinimas kaupiamuoju pažymiu. 

www.tamo.lt 

www.zoom.us 

 

 


