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KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Mokytojo(s) V. Lunienės anglų k. nuotolinio mokymo planas 9d klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 
terminai, vertinimas 

Nuorodos 

1.  Įžanginė pamoka. Susitari 
mai dėl veiklų. 
Expressing  preferences 

using a variety of 

structures (prefer, would 

prefer, would rather) 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Užduočių  atlikimas, 
pavyzdžių ieškojimas  
(nuotraukos) 

Kalbėjimas. Interviu ėmimas, 
klausymų sudarymas, atsakymų 
ir klausimų aptarimas. Atliktų 
užduočių įvertinimas 
kaupiamuoju pažymiu 

www.eduka.lt 

 

2.  Unusual revision 

techniques. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

 Užduočių  atlikimas. Kalbėjimas. Dialogo sudarymas, 
naudojantis išsireiškimais. 
Dialogų aptarimas. Atliktų 
užduočių įvertinimas pažymiu. 

www.eduka.lt 

 

3.  An informal email replying 

to a request for 

information. 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Užduočių  atlikimas, 
pavyzdžių ieškojimas.   

Neformalaus laiško rašymas, 
naudojantis pavyzdžiais ir 
duotais išsireiškimais. Laiškų 
aptarimas ir įvertinimas 
kaupiamuoju balu. 

www.eduka.lt 

 

       

 

 

 

 



KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Mokytojo(s) V.Lunienės anglų k. nuotolinio mokymo planas 9c klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

4.  Įžanginė pamoka. Susitari 
mai dėl veiklų. 
Expressing  preferences 

using a variety of 

structures (prefer, would 

prefer, would rather) 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Užduočių  atlikimas, 
pavyzdžių ieškojimas  
(nuotraukos) 

Kalbėjimas. Interviu ėmimas, 
klausymų sudarymas, atsakymų ir 
klausimų aptarimas. Atliktų 
užduočių įvertinimas kaupiamuoju 
pažymiu 

www.eduka.lt 

 

5.  Unusual revision 

techniques. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

 Užduočių  atlikimas. Kalbėjimas. Dialogo sudarymas, 
naudojantis išsireiškimais. Dialogų 
aptarimas. Atliktų užduočių 
įvertinimas pažymiu. 

www.eduka.lt 

 

6.  An informal email replying 

to a request for 

information. 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Užduočių  atlikimas, 
pavyzdžių ieškojimas.   

Neformalaus laiško rašymas, 
naudojantis pavyzdžiais ir duotais 
išsireiškimais. Laiškų aptarimas ir 
įvertinimas kaupiamuoju balu. 

www.eduka.lt 

 

       

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Mokytojo(s) Vidos Lunienės anglų kalbos nuotolinio mokymo planas 11d  klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

7.  Įžanginė pamoka. Susitari 
mai dėl veiklų. 
Vocabulary  revision.  

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas. 

Užduočių atlikimas. 
Kalbėjimas. Idiomų,išsireiškimų 
aiškinimasis. Klausimų 
atsakinėjimas. Perskaityto teksto 

www.eduka.lt 

 



Body Idioms. Similes aptarimas. Atliktų užduočių 
vertinimas kaupiamuoju pažymiu. 

8.  Personal interviews 11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

klausymas. Užduočių 
atlikimas. 

Atliktų užduočių 
aptarimas,išklausyto teksto užduočių 
vertinimas komentaru. Užduočių 
atlikimas vertinamas pažymiu. 

www.eduka.lt 

 

9.  Language checkpoint U1. 11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Užduočių atlikimas Atliktų užduočių aptarimas, užduočių 
vertinimas komentaru. Užduočių 
atlikimas vertinamas pažymiu. 

www.eduka.lt 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

 Mokytojo(s) Vidos Lunienės anglų kalbos nuotolinio mokymo planas 12d klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

10.  Įžanginė pamoka. Susitari 

mai dėl veiklų. 
Spend,spend 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

užduočių atlikimas 

Kalbėjimas.  Atsakymų ir klausimų 
aptarimas. Atliktų užduočių 
įvertinimas kaupiamuoju pažymiu. 
 

www.eduka.lt 

11.  Staying  healthy 11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma) 

Teksto skaitymas, 

klausymas,užduočių 
atlikimas 

Kalbėjimas.  Atsakymų ir klausimų 
aptarimas. Atliktų užduočių 
įvertinimas kaupiamuoju pažymiu. 
 

www.eduka.lt 

 

 

 

 

 


