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Eglės Urbonienės biologijos nuotolinio mokymo planas 9B klasei 
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kaulų sandara ir funkcijos. 11-04 PowerPoint, interaktyvūs 
mokymosi objektai, 

sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas. 
Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/  

 

 

Eglės Urbonienės biologijos nuotolinio mokymo planas 10A klasei 
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Augalų įvairovė, reikšmė 
gamtai ir žmogui. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas. 
Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

 

2.  Atsiskaitymo pamoka. 11-05 Sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Testo atlikimas ( Quizizz) Atsiskaitymas pamokos metu, 

atliekant testą Quizizz programėlėje. 
Vertinama pažymiu. 

https://quizizz.co

m/admin  

 

 

 

 

 

 

 

https://varpasg.vma.lm.lt/
https://varpasg.vma.lm.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
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https://quizizz.com/admin


Eglės Urbonienės biologijos nuotolinio mokymo planas 10D klasei 
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Atsiskaitymo pamoka. 11-04 Sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Testo atlikimas ( Quizizz) Atsiskaitymas pamokos metu, 

atliekant testą Quizizz programėlėje. 
Vertinama pažymiu. 

https://quizizz.co

m/admin  

2.  Augalų įvairovė, reikšmė 
gamtai ir žmogui. 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas. 
Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

 

 

 

Eglės Urbonienės biologijos nuotolinio mokymo planas 11 (A kursu)  
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Atlieka užduotis iš 
ląstelės. 

11-03 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma)  

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 

2. Atlieka užduotis iš 
ląstelės. 

11-05 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin
https://quizizz.com/admin
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Eglės Urbonienės biologijos nuotolinio mokymo planas 11 (B kursu) 
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Fotosintezės reikšmė. 11-04 PowerPoint, 

interaktyvūs mokymosi 
objektai, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 

2. Kvėpavimo reikšmė. 11-06 PowerPoint, 

interaktyvūs mokymosi 
objektai, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 

 

 

Eglės Urbonienės biologijos nuotolinio mokymo planas 11 kl. modulis 
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Atlieka užduotis iš 
ląstelės. 

11-05 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus.  

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 
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Eglės Urbonienės biologijos nuotolinio mokymo planas 12 (A kursu)  
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Atlieka užduotis iš mitozės 
ir mejozės. 

11-03 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma)  

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 

2. Atlieka užduotis iš mitozės 
ir mejozės. 

11-05 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 

3. Vėžys - kaip 

nekontroliuojamo ląstelių 
dalijimosi rezultatas. 

 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 

 

 

 

Eglės Urbonienės biologijos nuotolinio mokymo planas 12 (B kursu) 
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Bioindikatoriai. 11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus. Kaupiamasis 
vertinimas. 

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 
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Eglės Urbonienės biologijos nuotolinio mokymo planas 12 kl. modulis 
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Atlieka užduotis iš mitozės 
ir mejozės. 

11-05 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 
pamoka (ZOOM 

platforma) 

Interaktyvios medžiagos 
nagrinėjimas. Pateiktų 
užduočių atlikimas. 

Atsiskaitymas pamokos metu, žodžiu 
atsakant į klausimus.  

https://varpasg.v

ma.lm.lt/ 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/bio

logija/ 
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