
 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 9A klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kartojimo užduočių 
atlikimas ,,Geologija ir 

paviršius“.  

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma), 

LearningApps.org 

platforma. 

 

Kartojimo uždavinių 
sprendimas 

Kartojimo užduočių atlikimas 
pratybų sąsiuvinyje. 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas. 
https://learninga

pps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 9B klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kartojimo užduočių 
atlikimas ,,Geologija ir 

paviršius“.  

11-06 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma), 

LearningApps.org 

platforma. 

 

Kartojimo uždavinių 
sprendimas 

Kartojimo užduočių atlikimas 

pratybų sąsiuvinyje. 
Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas. 
https://learninga

pps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 9C klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kartojimo užduočių 
atlikimas ,,Geologija ir 

paviršius“.  

11-06 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma), 

LearningApps.org 

platforma. 

 

Kartojimo uždavinių 
sprendimas 

Kartojimo užduočių atlikimas 
pratybų sąsiuvinyje. 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas. 
https://learninga

pps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 9D klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kartojimo užduočių 
atlikimas ,,Geologija ir 

paviršius“.  

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma), 

LearningApps.org 

platforma. 

 

Kartojimo uždavinių 
sprendimas 

Kartojimo užduočių atlikimas 
pratybų sąsiuvinyje. 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas. 
https://learninga

pps.org/ 

2.  Nurodyti atmosferos 

reiškinius Lietuvoje 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

informacijos 

ieškojimas, užduoties 

atlikimas (vadovėlis, 
internetas, pratybų sąs.) 

Apibūdinti atmosferos reiškinius 
Lietuvoje. 

Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 10A klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kartojimo užduočių 
atlikimas ,,Pasaulio ūkis“. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma), 

LearningApps.org 

platforma. 

 

Kartojimo uždavinių 
atlikimas  

 

Kartojimo uždavinių atlikimas 
LearningApps.org platformoje, 

pratybų sąsiuviniuose. 
Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas. 

https://learninga

pps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ 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.  Kartojimo užduočių 
atlikimas ,,Pasaulio ūkis“. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma), 

LearningApps.org 

platforma. 

 

Kartojimo uždavinių 
atlikimas  

 

Kartojimo uždavinių atlikimas 

LearningApps.org platformoje, 

pratybų sąsiuviniuose. 
Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas. 
https://learninga

pps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ 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.  Kartojimo užduočių 
atlikimas ,,Pasaulio ūkis“. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma), 

LearningApps.org 

platforma. 

 

Kartojimo uždavinių 
atlikimas  

 

Kartojimo uždavinių atlikimas 
LearningApps.org platformoje, 

pratybų sąsiuviniuose. 
Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas. 
https://learninga

pps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 10D klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kartojimo užduočių 
atlikimas ,,Pasaulio ūkis“. 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma), 

LearningApps.org 

platforma. 

 

Kartojimo uždavinių 
atlikimas  

 

Kartojimo uždavinių atlikimas 

LearningApps.org platformoje, 

pratybų sąsiuviniuose. 
Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas. 
https://learninga

pps.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 11A,B (išplėstinis kursas) klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Palyginti žemyninės ir 
vandenyninės Žemės 
plutos amžių, storį ir tankį 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

informacijos 

ieškojimas, schemos 

nagrinėjimas, užduoties 

atlikimas (vadovėlis, 
pratybų sąsiuvinis, 
internetas) 

Žemyninės ir vandenyninės Žemės 
plutos palyginimas (pratybų 
sąsiuvinyje). 

Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
internetas, 

pratybų sąs. 
https://dienynas.

tamo.lt/Leidiniai

?utm_source=se

ndinblue&utm_c

ampaign=Tamo

_leidiniai&utm_

medium=email 

2.  Nagrinėti uolienų tipus 11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

informacijos ieškojimas 
internete, užduočių 
atlikimas (vadovėlis, 
pratybų sąsiuvinis, 
internetas) 

Užpildyti minčių žemėlapį, kuriame 
pateikti uolienų tipai ir jų pavyzdžiai 
(pratybų sąsiuvinyje). 
Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
internetas, 

pratybų sąs. 
 

3.  Nagrinėti Lietuvos 
geologinį pjūvį 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas 

(vadovėlis, pratybų 
sąsiuvinys) 

Naudojantis Lietuvos geologiniu 

žemėlapiu atlikti užduotis pratybų 
sąsiuvinyje. 
Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs. 
 

 

 

 

 



KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 11C, D (išplėstinis kursas) klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Palyginti žemyninės ir 
vandenyninės Žemės 
plutos amžių, storį ir tankį 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

informacijos 

ieškojimas, schemos 
nagrinėjimas, užduoties 

atlikimas (vadovėlis, 
pratybų sąsiuvinis, 
internetas) 

Žemyninės ir vandenyninės Žemės 
plutos palyginimas (pratybų 
sąsiuvinyje). 

Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
internetas, 

pratybų sąs. 
https://dienynas.

tamo.lt/Leidiniai

?utm_source=se

ndinblue&utm_c

ampaign=Tamo

_leidiniai&utm_

medium=email 

2. Nagrinėti uolienų tipus 11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

informacijos ieškojimas 
internete, užduočių 
atlikimas (vadovėlis, 
pratybų sąsiuvinis, 
internetas) 

Užpildyti minčių žemėlapį, kuriame 
pateikti uolienų tipai ir jų pavyzdžiai 
(pratybų sąsiuvinyje). 
Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
internetas, 

pratybų sąs. 
 

 

 

 

 

 

 



KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 12 (išplėstinis kursas)  klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Nagrinėti religijų 
paplitimo pasaulyje 

žemėlapį 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

informacijos 

ieškojimas, žemėlapio 
nagrinėjimas, užduoties 

atlikimas (vadovėlis, 
pratybų sąsiuvinis, 
internetas) 

Užduočių atlikimas pratybų 
sąsiuvinyje. 
Kaupiamasis vertinimas  

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs. 
https://dienynas.

tamo.lt/Leidiniai

?utm_source=se

ndinblue&utm_c

ampaign=Tamo

_leidiniai&utm_

medium=email 

2. Pavyzdinės egzamino 
užduoties atlikimas 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Pateiktos pavyzdinės 
egzamino užduoties 
atlikimas 

Atliktų užduočių vertinimas: 
Kaupiamasis vertinimas 

 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs, internetas, 
pavyzdinė 
egzamino 

užduotis. 
 

 

 

 

 



KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Geografijos mokytojo(s) ____Ramunės Krygerienės__________ nuotolinio mokymo planas 12 (bendrasis kursas)  klasei  
                                                                                  dalykas                                                                     mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Nagrinėti religijų 
paplitimo pasaulyje 

žemėlapį 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

informacijos 

ieškojimas, žemėlapio 
nagrinėjimas, užduoties 

atlikimas (vadovėlis, 
pratybų sąsiuvinis, 
internetas) 

Užduočių atlikimas pratybų 
sąsiuvinyje. 
Kaupiamasis vertinimas  

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs. 
https://dienynas.

tamo.lt/Leidiniai

?utm_source=se

ndinblue&utm_c

ampaign=Tamo

_leidiniai&utm_

medium=email 

2.  Nagrinėti Lietuvos tautinę 
sudėtį 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

informacijos 

ieškojimas, žemėlapio 
nagrinėjimas, užduoties 

atlikimas (vadovėlis, 
pratybų sąsiuvinis, 
internetas 

Užduočių atlikimas pratybų 
sąsiuvinyje. 
Kaupiamasis vertinimas 

Vadovėlis, 
interaktyvus 

geografijos 

atlasas, pratybų 
sąs. 
https://dienynas.

tamo.lt/Leidiniai

?utm_source=se

ndinblue&utm_c

ampaign=Tamo

_leidiniai&utm_

medium=email 

 


