
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Anglų k. mokytojo(s) Rasos Butrimienės nuotolinio mokymo planas 2B klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Grammar in context. 

 The Passive 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Neveikiamosios rūšies 
sakiniai, jų daryba 
naudojant temos žodyną 
(gamtos stichijos) 

Atliktus sąsiuviniuose pratimus 

(vadovėlio psl. 98) nufotografuoti ir 

atsiųsti per Tamo. Kaupiamasis 
vertinimas. 

Interaktyvus 

Gateway 

vadovėlis, 

pratybos 

https://mee2.ma

cmillan.educatio

n/course  

2.  Grammar in context. 

 The Passive 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Neveikiamosios rūšies 
sakiniai, jų daryba 
naudojant temos žodyną 
(gamtos stichijos) 

Atliktus pratimus (pratybos psl. 68) 

tikriname kartu (ekrano dalinimosi 

būdu). Kaupiamasis vertinimas. 

Interaktyvus 

Gateway 

vadovėlis, 

pratybos 

https://mee2.ma

cmillan.educatio

n/course  

3.  Reading. How to survive a 

disaster? 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto analizė, nauji 
temos išsireiškimai, 
teksto supratimą 
tikrinančios užduotys, 
kūrybiška užduotis 
(stipresniems) 

Atliktus pratybose pratimus (psl. 67) 

nufotografuoti ir atsiųsti per Tamo. 
Kaupiamasis vertinimas. 

Interaktyvus 

Gateway 

vadovėlis, 

pratybos 

https://mee2.ma

cmillan.educatio

n/course  
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KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Anglų k. mokytojo(s) Rasos Butrimienės nuotolinio mokymo planas 2C klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Grammar in context. 

 The Passive 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Neveikiamosios rūšies 
sakiniai, jų daryba 
naudojant temos žodyną 
(gamtos stichijos) 

Atliktus sąsiuviniuose pratimus 

(vadovėlio psl. 98) nufotografuoti ir 

atsiųsti per Tamo. Kaupiamasis 
vertinimas. 

Interaktyvus 

Gateway 

vadovėlis, 

pratybos 

https://mee2.ma

cmillan.educatio

n/course  

2.  Reading. How to survive a 

disaster? 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto analizė, nauji 
temos išsireiškimai, 
teksto supratimą 
tikrinančios užduotys, 
kūrybiška užduotis 
(stipresniems) 

Atliktus pratybose pratimus (psl. 67) 

nufotografuoti ir atsiųsti per Tamo. 
Kaupiamasis vertinimas. 

Interaktyvus 

Gateway 

vadovėlis, 

pratybos 

https://mee2.ma

cmillan.educatio

n/course  

3.  Grammar in context. 

 The Passive 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Neveikiamosios rūšies 
sakiniai, jų daryba 
naudojant temos žodyną 
(gamtos stichijos) 

Atliktus sąsiuviniuose pratimus 

(pratybos psl. 68) nufotografuoti ir 

atsiųsti per Tamo. Kaupiamasis 
vertinimas. 

Interaktyvus 

Gateway 

vadovėlis, 

pratybos 

https://mee2.ma

cmillan.educatio

n/course  

4.  Developing vocabulary. 

Prepositional phrases with 

verbs 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Praktinės ir kūrybinės 
užduotys 

Atliktus sąsiuviniuose pratimus 

(vadovėlio psl. 99) nufotografuoti ir 

atsiųsti per Tamo. Kaupiamasis 
vertinimas. 

Interaktyvus 

Gateway 

vadovėlis, 

pratybos 

https://mee2.ma

cmillan.educatio

n/course 
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