
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Anglų kalbos mokytojo(s) Jovitos Damijonaitienės nuotolinio mokymo planas 9a klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Work conditions and 

responsibilities 

11-04 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, audio 
įrašai 

Klausymas, žodyno 
įsisavinimo užduotys, 
diskusija-dialogas 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

2.  Working life: reading 11-06 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos 

Teksto suvokimo 

užduotys, diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anglų kalbos mokytojo(s) Jovitos Damijonaitienės nuotolinio mokymo planas 10a klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Conditionals: type III 11-03 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, video 

Klausymas, žodyno 
įsisavinimo užduotys, 
diskusija-dialogas 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

2.  I wish/if only 11-04 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos 

Teksto suvokimo 

užduotys, diskusija 

Quizizz testas, į tamo dienyną, 
pamokos metu 

Quizizz.com 

3.  Idioms connected with 

health and illness 

11-05 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos 

Žodyno įsisavinimo 
užduotys, diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

4. UUnderstanding nutrition: 

phtysical well-being 

11-06 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, video 

Teksto suvokimas, 

vaizdinės medžiagos 
peržiūra, diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anglų kalbos mokytojo(s) Jovitos Damijonaitienės nuotolinio mokymo planas 10b klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Conditionals: type III 11-03 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, video 

Klausymas, žodyno 
įsisavinimo užduotys, 
diskusija-dialogas 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

2.  I wish/if only 11-06 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos 

Teksto suvokimo 

užduotys, diskusija 

Quizizz testas, į tamo dienyną, 
pamokos metu 

Quizizz.com 

3.  Idioms connected with 

health and illness 

11-06 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos 

Žodyno įsisavinimo 
užduotys, diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglų kalbos mokytojo(s) Jovitos Damijonaitienės nuotolinio mokymo planas 11a klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Making good decisions 11-03 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, video 

Teksto suvokimas, 

vaizdinės medžiagos 
peržiūra, diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

2.  Listening: multiple choice 

questions 

11-05 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, audio 

įrašai 

Audio įrašų klausymas, 
interpretavimas, 

diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

3.  Modal verbs: speculation, 

deduction  

11-06 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, video 

Diskusija, sakinių 
užbaigimas 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anglų kalbos mokytojo(s) Jovitos Damijonaitienės nuotolinio mokymo planas 11b klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Making good decisions 11-03 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, video 

Teksto suvokimas, 

vaizdinės medžiagos 
peržiūra, diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

2.  Listening: multiple choice 

questions 

11-04 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, audio 
įrašai 

Audio įrašų klausymas, 
interpretavimas, 

diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

3.  Modal verbs: speculation, 

deduction  

11-05 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, video 

Diskusija, sakinių 
užbaigimas 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

4.  Language checkpoint 2 11-05 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos 

Kartojimo užduotys Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglų kalbos mokytojo(s) Jovitos Damijonaitienės nuotolinio mokymo planas 12b klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Appreciating literature 11-04 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, video 

Teksto suvokimas, 

vaizdinės medžiagos 

peržiūra, diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

2.  Making and modifying 

comparisons  

11-05 Sinchroninė pamoka, 
interaktyvus Gateway 

vadovėlis, pratybos, video 

Gramatikos užduočių 
atlikimas, palyginimai, 

diskusija 

Kaupiamasis, pamokos metu www.macmillan

gateway2.com 

 

 

 

 

 

 

 


