
 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės_______________________ 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.  Organizmų reakcija į 
aplinką  (tropizmai ir 

refleksai) 

11-06 PowerPoint, interaktyvūs 
mokymosi objektai, 

sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma 

Learnigsapps užduotys 

Interaktyvios 

medžiagos nagrinėjimas  
ir užduočių atlikimas 
pratybose  

Quizizz testas. Kaupiamasis 

vertinimas 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/biol

ogija/, 

https://quizizz.co

m/join 

https://learninga

pps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės_______________________ 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.  Organizmų reakcija į 
aplinką  (tropizmai ir 
refleksai) 

11-05 PowerPoint, interaktyvūs 
mokymosi objektai 

sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma 

Learnigsapps užduotys 
Interaktyvios 

medžiagos nagrinėjimas  
ir užduočių atlikimas 
pratybose  

Quizizz testas. Kaupiamasis 

vertinimas 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/biol

ogija/, 

https://quizizz.co

m/join 

https://learninga

pps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės__________ nuotolinio mokymo planas ____11AB(išplėstinis)__klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Baltymų įvairovė ir 
funkcijos 

11-03 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Videomedžiagos 
nagrinėjimas.  Pateiktų 
užduočių atlikimas : 
Learnigsapps užduotys 
Quizizz testas 

 

Quizizz testas. Kaupiamasis 

vertinimas 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=puXSdoPHz_4 

https://quizizz.co

m/join 

https://learninga

pps.org/ 

2.  Nukleorūgštys, Jų 
biologinė reikšmė ir 
struktūra 

11-04 PowerPoint,interaktyvūs 
mokymosi objektai , 

sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Vadovėlio užduočių ir  
,,Egzaminatoriaus“ 

užduočių atlikimas 

,,Egzaminatoriaus“ užduočių 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/biol

ogija/ 

http://www.egza

minatorius.lt/ 

3.  Elektroforezė, organinių 

medžiagų lyginimas 

11-06 PowerPoint,interaktyvūs 
mokymosi objektai , 

sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Interaktyvios 

medžiagos 
nagrinėjimas, Quizizz 

testas 

 

Quizizz testas. Kaupiamasis 

vertinimas 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/biol

ogija/ 

http://www.egza

minatorius.lt/ 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės__________ nuotolinio mokymo planas ____11C(išplėstinis)__klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Baltymų įvairovė ir 
funkcijos 

11-04 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Videomedžiagos 
nagrinėjimas. 
Learnigsapps užduotys 

Pateiktų užduočių 
atlikimas : Quizizz 

testas 

 

Quizizz testas. Kaupiamasis 

vertinimas 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=puXSdoPHz_4 

https://quizizz.co

m/join 

https://learninga

pps.org/ 

 

2.  Nukleorūgštys, Jų 
biologinė reikšmė ir 
struktūra 

11-05 PowerPoint,interaktyvūs 
mokymosi objektai , 

sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Vadovėlio užduočių ir  
,,Egzaminatoriaus“ 

užduočių atlikimas 

,,Egzaminatoriaus“ užduočių 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/biol

ogija/ 

http://www.egza

minatorius.lt/ 

3.  Elektroforezė, organinių 

medžiagų lyginimas 

11-06 PowerPoint,interaktyvūs 
mokymosi objektai , 

sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Interaktyvios 

medžiagos 
nagrinėjimas, Quizizz 
testas 

 

Quizizz testas. Kaupiamasis 

vertinimas 

http://mkp.emok

ykla.lt/imo/lt/biol

ogija/ 

http://www.egza

minatorius.lt/ 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
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http://www.egzaminatorius.lt/
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http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės__________ nuotolinio mokymo planas ____12AD(išplėstinis)__klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  DNR dvigubėjimas 
(replikacija) 

11-03 PowerPoint, video 

medžiaga, interaktyvių 
užduočių atlikimas,  
sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Klausimai pagal video 

medžiagą, pateiktų 
užduočių atlikimas 

Learnigsapps užduotys : 

Quizizz testas 

 

Interaktyvių užduočių atlikimas, 
vertinimas kaupiamuoju balu 

https://quizizz.co

m/join 

https://learninga

pps.org/ 

2.  Genas ir genetinis kodas 11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Vadovėlio teksto 
skaitymas ir  

,,Egzaminatoriaus“ 

užduočių atlikimas 

,,Egzaminatoriaus“ užduočių 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

http://www.egza

minatorius.lt/ 

 

3.  Genetinės informacijos 
nurašymas (transkripcija) 

11-05 PowerPoint, interaktyvūs 
mokymosi objektai, 

sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Learnigsapps užduotys, 
užduočių atlikimas,  
užduočių atlikimas 

,,Egzaminatoriaus“ užduočių 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

http://www.egza

minatorius.lt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės__________ nuotolinio mokymo planas ____12C(išplėstinis)__klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  DNR dvigubėjimas 
(replikacija) Genas ir 

genetinis kodas 

11-04 PowerPoint, video 

medžiaga, interaktyvių 
užduočių atlikimas,  
sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Klausimai pagal video 

medžiagą, pateiktų 
užduočių atlikimas 
Learnigsapps užduotys :  
 

Interaktyvių užduočių atlikimas, 
vertinimas kaupiamuoju balu 

https://learninga

pps.org/ 

2.  Genetinės informacijos 
nurašymas (transkripcija) 

11-04 PowerPoint, interaktyvūs 
mokymosi objektai, 

sinchroninė pamoka 

(ZOOM platforma) 

Learnigsapps užduotys,  
Quizizz testas 

,,Egzaminatoriaus“ užduočių 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

http://www.egza

minatorius.lt/ 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės_________ nuotolinio mokymo planas ____11AD modulio__klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Organizmų cheminė 
sudėtis 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Klausimai pagal 

pateikties medžiagą, 
Quizizz testas 

 

,,Egzaminatoriaus“ užduotys, 
kaupiamasis vertinimas 

www.egzaminato

rius.lt 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės_________ nuotolinio mokymo planas ____11C modulio__klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Organizmų cheminė 
sudėtis 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Klausimai pagal 

pateikties medžiagą, 
Quizizz testas 

 

,,Egzaminatoriaus“ užduotys, 
kaupiamasis vertinimas 

www.egzaminato

rius.lt 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės_________ nuotolinio mokymo planas ____11ekologija ABCD __klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Funkcinės karalijos 11-06 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas ir 

užduočių atlikimas 
(vadovėlyje) ir   testas 
interaktyvioje 

užduotyje  

,,Egzaminatoriaus“ užduotys, 
kaupiamasis vertinimas 

www.egzaminato

rius.lt 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės_________ nuotolinio mokymo planas ____12 ekologija ABCD __klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Funkcinės karalijos 
(kartojimas) 

11-06 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

testas interaktyvioje 

užduotyje Quizizz 

,,Egzaminatoriaus“ užduotys, 
kaupiamasis vertinimas 

www.egzaminato

rius.lt 

https://quizizz.co

m/join 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
https://quizizz.com/join
https://quizizz.com/join


 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės_________ nuotolinio mokymo planas ____12AD modulis __klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Baltymų sintezė 11-05 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas ir 

užduočių atlikimas 
(vadovėlyje) ir   testas 
interaktyvioje 

užduotyje  

,,Egzaminatoriaus“ užduotys, 
kaupiamasis vertinimas 

www.egzaminato

rius.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/


 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_________Biologijos _________ mokytojo(s) _______Pranės  Stankevičienės_________ nuotolinio mokymo planas ____12C modulis __klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Baltymų sintezė 11-06 PowerPoint, video 

medžiaga, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas ir 

užduočių atlikimas 
(vadovėlyje) ir   testas 
interaktyvioje 

užduotyje  

,,Egzaminatoriaus“ užduotys, 
kaupiamasis vertinimas 

www.egzaminato

rius.lt 

 

 

http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/

