
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Istorija   mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 9B klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  XVIII a. LDK visuomenė 11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

http://www.ldkis

torija.lt/index.ph

p 

 

2.  Generolas tampa 

imperatoriumi 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=J07T1Y0Kyv

s&ab_channel=

VideoAlkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ldkistorija.lt/index.php
http://www.ldkistorija.lt/index.php
http://www.ldkistorija.lt/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Istorija   mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 9D klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  XVIII a. LDK visuomenė 11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

http://www.ldkis

torija.lt/index.ph

p 

 

2.  Generolas tampa 

imperatoriumi 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=J07T1Y0Kyv

s&ab_channel=

VideoAlkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ldkistorija.lt/index.php
http://www.ldkistorija.lt/index.php
http://www.ldkistorija.lt/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas
https://www.youtube.com/watch?v=J07T1Y0Kyvs&ab_channel=VideoAlkas


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Istorija   mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 10A klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Steigiamasis seimas 11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://www.lrt.l

t/mediateka/iras

as/10413/dokum

entinis-filmas-

lietuvos-

steigiamasis-

seimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 

Pilietiškumo pagrindai    mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 10A klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Laisvės kovos 1944–1953 

m. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=cZxYQnU00

VA&ab_channel

=RutenisPiksrys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZxYQnU00VA&ab_channel=RutenisPiksrys
https://www.youtube.com/watch?v=cZxYQnU00VA&ab_channel=RutenisPiksrys
https://www.youtube.com/watch?v=cZxYQnU00VA&ab_channel=RutenisPiksrys
https://www.youtube.com/watch?v=cZxYQnU00VA&ab_channel=RutenisPiksrys
https://www.youtube.com/watch?v=cZxYQnU00VA&ab_channel=RutenisPiksrys


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

  Istorija  mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 10D klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Steigiamasis seimas 11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://www.lrt.l

t/mediateka/iras

as/10413/dokum

entinis-filmas-

lietuvos-

steigiamasis-

seimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10413/dokumentinis-filmas-lietuvos-steigiamasis-seimas


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Istorija   mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 11B_a lygis  klasei 
                                         

Eil. Nr. Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Vytauto įsitvirtinimas 
LDK soste 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=klfnIoc0Km

o&ab_channel=

MariusReivytis 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=rr3HkeWD7

ME&ab_channe

l=MariusReivyti

s 

 

2 Vytauto valdymas 11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

3 Žemaitijos krikštas. 
 Žemaitijos krikšto 
poveikis visuomenės 
raidai 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME&ab_channel=MariusReivytis
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME&ab_channel=MariusReivytis


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Istorinių dokumentų analizė   mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 11B klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Lietuvos krikštas 11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://istorijai.l

t/istorijos-

valstybinio-

brandos-

egzamino-

uzduotys/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Istorija   mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 12B_a lygis 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Klaipėdos krašto 
prijungimas 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

http://www.uost

as.info/miestas/

miesto-

istorija/klaipedo

sistorija/53-

klaipedos-

uzemimas.html 

 

2. Gruodžio perversmas 
Lietuvoje 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://kaunozini

os.lt/svarbu/tarp

ukario-kaunas-

istorineje-

vaizdo-

medziagoje_857

58.html 

 

3. Lietuvos politinė raida 
autoritarinio valdymo 

laikotarpiu 

 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/53-klaipedos-uzemimas.html
http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/53-klaipedos-uzemimas.html
http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/53-klaipedos-uzemimas.html
http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/53-klaipedos-uzemimas.html
http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/53-klaipedos-uzemimas.html
http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/53-klaipedos-uzemimas.html
http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/53-klaipedos-uzemimas.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Istorinių dokumentų analizė   mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 12B_a lygis 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Lietuva parlamentarizmo 

metais 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://istorijai.l

t/istorijos-

valstybinio-

brandos-

egzamino-

uzduotys/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/
https://istorijai.lt/istorijos-valstybinio-brandos-egzamino-uzduotys/


KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Istorija   mokytojo Roberto Mačiulio nuotolinio mokymo planas 12_b lygis 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  1926 m. gruodžio 17-osios 

perversmo priežastys 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

https://kaunozini

os.lt/svarbu/tarp

ukario-kaunas-

istorineje-

vaizdo-

medziagoje_857

58.html 

 

2.  Lietuvos politinė raida 
autoritarinio valdymo 

laikotarpiu 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas; 
vadovėlis 

Diskusijai skirti klausimai atsakyti 

raštu (3-4 sakiniai) ir atsiųsti per 
Tamo. Kaupiamasis vertinimas. 

 

https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html
https://kaunozinios.lt/svarbu/tarpukario-kaunas-istorineje-vaizdo-medziagoje_85758.html

