
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės_____________________________________________ 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.  Vaizduojamosios dailės 
rūšys. Tapybos žanrai 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu 
užduotus 
klausimus,išvardinti 4 
tapybos žanrus 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 1 mokomoji 

dailės programa 

 

 

 

 

 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės___________________________ 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. Vaizduojamosios dailės 
rūšys. Tapybos žanrai 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu 
užduotus 
klausimus,išvardinti 4 
tapybos žanrus 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 1 mokomoji 

dailės programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės__________________ 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. Vaizduojamosios dailės 
rūšys. Tapybos žanrai 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu 
užduotus 
klausimus,išvardinti 4 
tapybos žanrus 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 1 mokomoji 

dailės programa 

 

 

 

 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės_________ 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. Vaizduojamosios dailės 
rūšys. Tapybos žanrai 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu 
užduotus 
klausimus,išvardinti 4 
tapybos žanrus 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 1 mokomoji 

dailės programa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės______________ 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. Lietuvos profesionaliosios 

dailės etapai 
11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu 
užduotus klausimus, 

išvardinti kelis 
šventuosius 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 3 dailės 
mokomoji 

programa 

 

 

 

 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės_____________________________________________ 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. Lietuvos profesionaliosios 

dailės etapai 
11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu 
užduotus klausimus, 
išvardinti kelis 
šventuosius 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 3 dailės 
mokomoji 

programa 

 

 

 

 

 



 

 

 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės_____________________________________________ nuotolinio mokymo planas 

___10 C_klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Lietuvos profesionaliosios 

dailės etapai 
11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu 
užduotus klausimus, 
išvardinti kelis 
šventuosius 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 3 dailės 
mokomoji 

programa 

 

 

 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės_____________________________________________ nuotolinio mokymo planas 

___10 D_klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Lietuvos profesionaliosios 

dailės etapai 
11-05 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu 
užduotus klausimus, 
išvardinti kelis 
šventuosius 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 3 dailės 
mokomoji 

programa 

 

 

 

 

 

 



 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės___________________ nuotolinio mokymo planas ___11 BC_klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Antikos dailės bruožai 11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu į 4 
užduotus klausimus 

pamokoje, išvardinti 3 
tapybos mokyklas 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 2 dailės 
mokomoji 

programa 

 

 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės_____________________________________________ nuotolinio mokymo planas 

___11 AD_klasei  
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Antikos dailės bruožai 11-04 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu į 4 
užduotus klausimus 
pamokoje, išvardinti 4 
dailininkus 

Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 2 dailės 
mokomoji 

programa 

 

 

 

 

 

 

 



 

_DAILĖ_________________ mokytojo(s) __Violetos Mikalajūnaitės________________ nuotolinio mokymo planas ___12ABCD_klasei 
                                        dalykas                                                                                            mokytojo vardas, pavardė 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Klasikinio modernizmo 

žymiausi dailininkai 
11-03 PowerPoint, sinchroninė 

pamoka (ZOOM platforma) 

Atsakyti į žodžiu į 4 
užduotus klausimus 
pamokoje, išskirti 3 S. 
Dali kūrybos bruožus 

 Vertinimas už atsakytus klausimus 
pamokos metu ir aktyvų dalyvavimą 
pamokoje 

ARS 2 dailės 
mokomoji 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


