
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_____Muzika___________ mokytojo(s) __________Kristina Jenciūtė______________________ nuotolinio mokymo planas __1A___klasei  

                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė  

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1. K. F. E. Bacho "Dvylika mažųjų 
pjesių" ir L. Bokerinio 
"Menuetas" 

 

11-03 Sinchroninė pamoka  

(ZOOM platforma) 

Uždavinio 
atlikimas atsakant 

į platformoje 
sudarytus temos 

klausimus. 

Atsakymų 
vertinimas Quizizz 

platformoje 

kaupiamuoju balu. 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_____Muzika___________ mokytojo(s) __________Kristina Jenciūtė______________________ nuotolinio mokymo planas __1B___klasei  

                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė  

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1. J. Haydnas “Atsisveikinimo 

simfonija” ir “Vieversėlių 
kvartetas” 

11-03 Sinchroninė pamoka  

(ZOOM platforma) 

Uždavinio 
atlikimas atsakant 

į platformoje 
sudarytus temos 

klausimus. 

Atsakymų 
vertinimas Quizizz 

platformoje 

kaupiamuoju balu. 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_____Muzika___________ mokytojo(s) __________Kristina Jenciūtė______________________ nuotolinio mokymo planas __1C___klasei  

                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė  

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1. Klasicizmo muzika ir V. A. 

Mocarto "Turkų maršas" 

11-04 Sinchroninė pamoka  

(ZOOM platforma) 

Uždavinio 
atlikimas atsakant 

į platformoje 
sudarytus temos 

klausimus. 

Atsakymų 
vertinimas Quizizz 

platformoje 

kaupiamuoju balu. 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_____Muzika___________ mokytojo(s) __________Kristina Jenciūtė______________________ nuotolinio mokymo planas __1D___klasei  

                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė  

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1. Gijomas De Mašo "Notre Dame 
mišios" ir Orlando Di Laso 
"Aidas" 

11-04 Sinchroninė pamoka  

(ZOOM platforma) 

Uždavinio 
atlikimas atsakant 

į platformoje 
sudarytus temos 

klausimus. 

Atsakymų 
vertinimas Quizizz 

platformoje 

kaupiamuoju balu. 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_____Muzika___________ mokytojo(s) __________Kristina Jenciūtė______________________ nuotolinio mokymo planas __2D__klasei  

                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė  

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Istorinės ir kovos už laisvę 
dainos 

11-04 Sinchroninė pamoka  

(ZOOM platforma) 

Uždavinio 
atlikimas atsakant 

į platformoje 
sudarytus temos 

klausimus. 

Atsakymų 
vertinimas Quizizz 

platformoje 

kaupiamuoju balu. 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_____Muzika___________ mokytojo(s) __________Kristina Jenciūtė______________________ nuotolinio mokymo planas __11AD__klasei  

                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė  

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1. Senųjų civilizacijų muzikos ir 
Klasicizmo epochos 

palyginimas. 

Muzikinių kūrinių kūryba 2 
minučių laike. 

11-04 Sinchroninė pamoka  

(ZOOM platforma) 

Uždavinio 
atlikimas atsakant 

į platformoje 
sudarytus temos 

klausimus. 

Atsakymų 
vertinimas Quizizz 

platformoje 

kaupiamuoju balu. 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_____Muzika___________ mokytojo(s) __________Kristina Jenciūtė__________________ nuotolinio mokymo planas __12ABCD___klasei  

                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė  

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai 
ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1. V. A. Mocarto Bažnytinė muzika 11-03 Sinchroninė pamoka  

(ZOOM platforma) 

Uždavinio 
atlikimas atsakant 

į platformoje 
sudarytus temos 

klausimus. 

Atsakymų 
vertinimas Quizizz 

platformoje 

kaupiamuoju balu. 

https://quizizz.co

m/join 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join

