
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Lietuvių kalbos mokytojos Ingridos Vaškevičiūtės  nuotolinio mokymo planas 9 c klasei 
 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  V. Juknaitė „Išsiduosi. 
Balsu“ 

11-05 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Personažų lyginimas Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 9 kl 

2.  Tradicinė pasaulio 
samprata 

11-05 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Teksto analizė Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 9 kl 

3.  S. Geda „Giesmė apie 
pasaulio medį“ 

11-06 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Eilėraščio analizė Atsakyti į pateiktus klausimus, 
atsiųsti per TAMO 

Skaitmeninė 
mokymo 

priemonė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Lietuvių kalbos mokytojos Ingridos Vaškevičiūtės  nuotolinio mokymo planas 9 d klasei 
 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  V. Juknaitė „Išsiduosi. 
Balsu“ 

11-04 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Personažų lyginimas Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 9 kl 

2.  Tradicinė pasaulio 
samprata 

11-04 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Teksto analizė Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 9 kl 

3.  S. Geda „Giesmė apie 
pasaulio medį“ 

11-05 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Eilėraščio analizė Atsakyti į pateiktus klausimus, 
atsiųsti per TAMO 

Skaitmeninė 
mokymo 

priemonė 

4.  Vydūnas „Kas sieja žmogų 
su tėvyne?“ 

11-06 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Teksto analizė Atsakyti į pateiktus klausimus, 
atsiųsti per TAMO 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 9 kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Lietuvių kalbos mokytojos Ingridos Vaškevičiūtės  nuotolinio mokymo planas 11 d klasei 
 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  M. Olševskis „Broma, 

atverta ing viečnastį“ 

11-03 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Teksto analizė Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 11 kl 

2.  Klasicizmas. Drama 11-03 Power Point, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Svarbiausių aspektų 
aptarimas 

Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

Skaitmeninė 
mokymo 

priemonė 
3.  Švietimo amžius. Įvairių 

draugijų susikūrimas 

11-05 Power Point, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Epochų lyginimas Atsakyti į pateiktus klausimus, 
atsiųsti per TAMO 

Skaitmeninė 
mokymo 

priemonė 

4.  Švietimo idėjos Lietuvoje. 
M.Karpavičius 

11-05 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Teksto analizė Atsakyti į pateiktus klausimus, 
atsiųsti per TAMO 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 11 kl 

5.  Istorinė ir kultūrinė 
aplinka 

11-06 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Svarbiausių aspektų 
aptarimas 

Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

Skaitmeninė 
mokymo 

priemonė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Lietuvių kalbos mokytojos Ingridos Vaškevičiūtės  nuotolinio mokymo planas 12 a klasei 
 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  V.Mačernis. „Vizijos“ 11-04 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Pasirinkto eilėraščio  
analizė 

Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 12 kl 

2.  „Metų sonetai“ 11-05 Power Point, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Svarbiausių aspektų 
aptarimas 

Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

Skaitmeninė 
mokymo 

priemonė 
3.  Sonetų lyrinis subjektas 11-06  Sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Eilėraščio analizė Atsakyti į pateiktus klausimus, 
atsiųsti per TAMO 

Skaitmeninė 
mokymo 

priemonė 

4.  Pokario iššūkiai lietuvių 
literatūrai 

11-06 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Svarbiausių aspektų 
aptarimas 

Atsakyti į pateiktus klausimus, 
atsiųsti per TAMO 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 12 kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Lietuvių kalbos mokytojos Ingridos Vaškevičiūtės  nuotolinio mokymo planas 12 d klasei 
 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  V.Mačernis. „Vizijos“ 11-03 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Pasirinkto eilėraščio  
analizė 

Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 12 kl 

2.  „Metų sonetai“ 11-03 Power Point, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Svarbiausių aspektų 
aptarimas 

Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

Skaitmeninė 
mokymo 

priemonė 
3.  Sonetų lyrinis subjektas 11-04  Sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Eilėraščio analizė Atsakyti į pateiktus klausimus, 
atsiųsti per TAMO 

Skaitmeninė 
mokymo 

priemonė 

4.  Pokario iššūkiai lietuvių 
literatūrai 

11-04 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Svarbiausių aspektų 
aptarimas 

Atsakyti į pateiktus klausimus, 

atsiųsti per TAMO 
„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 12 kl 

5.  B.Krivickas. Biografija 11-05 Power Point, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Svarbiausių aspektų 
aptarimas 

Atsakyti į pateiktus klausimus, 
atsiųsti per TAMO 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 12 kl 

6.  B. Krivicko eilėraščių 
temos ir problemos 

11-06 sinchroninė pamoka 
(ZOOM platforma) 

Eilėraščių analizė Atsiųstų  užduočių vertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

„Baltų lankų“ 

vadovėlis, 12 kl 

 

 

 


