
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Tikybos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 9C klasei  
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Meile, kas tu esi? 11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Šv. Rašto ištraukų 
skaitymas, diskusija, 

atsakinėjimas į 
klausimus. 

Diskusijai skirti klausimai žodžiu. 
Kaupiamasis vertinimas. 

www.zoom.us  

www.tamo.lt 

 

  

http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Tikybos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 9D klasei 
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Meile, kas tu esi? 11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Šv. Rašto ištraukų 
skaitymas, diskusija, 

atsakinėjimas į 
klausimus 

Diskusijai skirti klausimai žodžiu. 
Kaupiamasis vertinimas. 

www.zoom.us  

www.tamo.lt 

 

 

  

http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Tikybos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 10B klasei  
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Palaimintasis Karolis 

Akutis 

11-04 Vaizdinė, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Vaizdinės medžiagos 
peržiūra ir analizė, 
diskusijos, 

atsakinėjimas į 
klausimus žodžiu.  

Diskusijai skirti klausimai žodžiu. 
Kaupiamasis vertinimas. 

www.zoom.us  

www.tamo.lt  

www.carloacutis

.com 

 

  

http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/
http://www.carloacutis.com/
http://www.carloacutis.com/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Tikybos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 10C klasei  
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Palaimintasis Karolis 

Akutis 

11-03 Vaizdinė, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Vaizdinės medžiagos 
peržiūra ir analizė, 
diskusijos, 

atsakinėjimas į 
klausimus.  

Diskusijai skirti klausimai žodžiu. 
Kaupiamasis vertinimas. 

www.zoom.us  

www.tamo.lt 

www.carloacutis

.com 

 

  

http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/
http://www.carloacutis.com/
http://www.carloacutis.com/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Tikybos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 10D klasei  
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Palaimintasis Karolis 

Akutis  

11-04 Vaizdinė, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Vaizdinės medžiagos 
peržiūra ir analizė, 
diskusijos, 

atsakinėjimas į 
klausimus.  

Diskusijai skirti klausimai žodžiu. 
Kaupiamasis vertinimas. 

www.zoom.us  

www.tamo.lt  

www.carloacutis

.com 

 

 

  

http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/
http://www.carloacutis.com/
http://www.carloacutis.com/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Tikybos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 11CD klasei  
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.  Pasaulio religijos - 

Induizmas 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Vaizdinės medžiagos 
peržiūra ir analizė, 
diskusijos, 

atsakinėjimas į 
klausimus žodžiu. 

Diskusijai skirti klausimai 

žodžiu. Kaupiamasis 
vertinimas. 

www.zoom.us  

www.tamo.lt  

 

 

  

http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Tikybos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 12B klasei  
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Švęsk sekmadienį. 11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas, 

Šv.Rašto ištraukos 
analizė ir aptarimas. 

Diskusijai skirti klausimai žodžiu. 
Kaupiamasis vertinimas. 

www.zoom.us  

www.tamo.lt  

  

http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Tikybos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 12C klasei  
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Švęsk sekmadienį. 11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas, 

Šv.Rašto ištraukos 
analizė ir aptarimas. 

Diskusijai skirti klausimai žodžiu. 
Kaupiamasis vertinimas. 

www.zoom.us  

www.tamo.lt  

  

http://www.zoom.us/
http://www.tamo.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Žmogaus saugos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 10A klasei  
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.   Saugus išėjimas iš 
degančio pastato ir gaisrų 
gesinimas 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

naujos medžiagos 
įsisavinimas. 

Pamokos medžiagai įtvirtinti ir žinių 
pasitikrinimui kahoot testas. 

Kaupiamasis vertinimas. 

www.zoom.usw

ww.kahoot.it  

 

  

http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/
http://www.kahoot.it/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Žmogaus saugos mokytojo(s) Ievos Vasiliauskienės  nuotolinio mokymo planas 10B klasei  
                                        dalykas                                                             mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Saugus išėjimas iš 
degančio pastato ir gaisrų 
gesinimas 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

naujos medžiagos 
įsisavinimas 

Pamokos medžiagai įtvirtinti ir žinių 
pasitikrinimui kahoot testas. 

Kaupiamasis vertinimas. 

www.zoom.us 
www.kahoot.it  

 

http://www.zoom.us/
http://www.kahoot.it/

