
KTU VAIŽGANTO PROGIMNAZIJA 

Menų ir dorinio ugdymo mokytojų veiklų planas nuotolinio mokymo laikotarpiu 1-4 klasėms 

(Planai parengti remiantis bendraisiais ugdymo planais, integruojant sveikatos ir lytiškumo, ugdymo karjerai, etnokultūros 

programas) 

 

DALYKAS 
LAIKAS/DATA 

1 KLASĖ 2 KLASĖ 

DALYKO MOKYTOJA 

DAILĖ/ 

TECHNOLOGI

JOS 

PAGRINDINĖ TEMA 

IR POTĖMĖS 

PAGRINDINĖ TEMA IR 

POTĖMĖS 

Kovas - 

Balandis 

„Ritmas“ 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos, tikybos 

pamoka) 

„Ritmas“ 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos, tikybos 

pamoka) 

Nuorodos 

https://www.vle.lt/Straipsnis/ri

tmas-105301 

 

http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-

naujienos/564-vaiku-dienotvarke-

karantino-metu 

 

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet

_tautodaile/marg_pagr.htm 

 

http://www.ziburelis.lt/nemok

amai/geometriniu-figuru-

pavadinimai/zaisti 

 

https://www.vle.lt/Straipsnis/ri

tmas-105301 

 

http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-

naujienos/564-vaiku-dienotvarke-

karantino-metu 

 

http://ars.mkp.emokykla.lt/liet

_tautodaile/marg_pagr.htm 

 

http://www.ziburelis.lt/nemok

amai/geometriniu-figuru-

pavadinimai/zaisti 

 

Balandis 

Aš ir gamta – kuo galiu 

padėti gamtai? Koliažo 

kūrimas 
(integruota dailės, technologijų, 

etikos pamoka) 

Aš ir gamta – kuo galiu 

padėti gamtai? Koliažo 

kūrimas 
(integruota dailės, technologijų, 

etikos pamoka) 

RAMUNĖ RAZEVIČIENĖ 

 

Nuorodos 

https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01

/kas-yra-koliazas/ 

https://www.muziejai.lt/Virtuali_gal

erija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&

name=Virtual%C5%ABs%20turai 

https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01

/kas-yra-koliazas/ 

https://www.muziejai.lt/Virtuali_gal

erija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&

name=Virtual%C5%ABs%20turai 

Gegužė 
„Virtuali kelionė po pasaulio 

meno muziejus“ 

„Virtuali kelionė po pasaulio 

meno muziejus“ 

Nuorodos https://artsandculture.google.com/ https://artsandculture.google.com/ 

Birželis 
Ritmas mano namuose“ 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų pamoka) 

Ritmas mano namuose“ 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų pamoka) 

https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-105301
https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-105301
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu
http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/marg_pagr.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/marg_pagr.htm
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti
https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-105301
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http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/564-vaiku-dienotvarke-karantino-metu
http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/marg_pagr.htm
http://ars.mkp.emokykla.lt/liet_tautodaile/marg_pagr.htm
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/geometriniu-figuru-pavadinimai/zaisti
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Virtual%C5%ABs%20turai
https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Virtual%C5%ABs%20turai
https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Virtual%C5%ABs%20turai
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Virtual%C5%ABs%20turai
https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Virtual%C5%ABs%20turai
https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Virtual%C5%ABs%20turai
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/


Planuojamas virtualus svečias – 

iliustratorė, muziejininkė. 

Planuojamas virtualus svečias – 

iliustratorė, muziejininkė. 

Nuorodos 
https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-

105301 

 

https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-

105301 

 

Laukiami rezultatai, lūkesčiai 

Dienotvarkės sukūrimas 

Atvirutės kūrimas 

 Spalvų spektras  

Virtuali kelionė 

interpretacija 

Dienotvarkės sukūrimas 

Atvirutės kūrimas 

 Spalvų spektras  

Virtuali kelionė 

interpretacija 

Vertinimas 
Vertinimas neformalus, tačiau kiekvienas mokytojas taiko savo pasirinktą vertinimo, balų 

kaupimo sistemą. 
1-2  KLASĖ 3-4 KLASĖ 

Pastabos/Namų 

darbai 

 
PAGRINDINĖ TEMA IR 

POTĖMĖS 

PAGRINDINĖ TEMA IR 

POTĖMĖS 
DALYKAS 

DALYKO MOKYTOJAS 

LAIKAS/DATA 

MUZIKA 

Kovas - 

Balandis 

„Ritmas“ 
 (integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos, tikybos pamoka) 

Pažintis su Aprendomusica 

programa. 

„Ritmas“ 
 (integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos, tikybos pamoka) 

Pažintis su Aprendomusica 

programa. 

Nuorodos http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-

naujienos/564-vaiku-dienotvarke-

karantino-metu 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorin

is/med=13/260 

http://projektas-

muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vad

ovelis_1/II_dalis/2.Ritmas_ir_metras/in

dex2.htm 

https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-

105302 

http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-

naujienos/564-vaiku-dienotvarke-

karantino-metu 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorin

is/med=13/260 

http://projektas-

muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vad

ovelis_1/II_dalis/2.Ritmas_ir_metras/in

dex2.htm 

https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-

105302 

VYGANTAS VENCLOVAS 

AISTĖ JUŠKAITĖ-LUKIANSKIENĖ 

Balandis 

 

„Virtuali kelionė į Kauno 
muzikinį teatrą“ 

„Virtuali kelionė į Kauno 
muzikinį teatrą“ 

 

Nuorodos https://www.gidas360.lt/kauno-

valstybinis-muzikinis-teatras 

 

https://www.gidas360.lt/kauno-

valstybinis-muzikinis-teatras 

 

Gegužė 
„Tautodailė“. 

 Liaudies dainos ir muzika  
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos pamoka) 

„Tautodailė“.  

Liaudies dainos ir muzika  
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos pamoka) 

Nuorodos 
http://www.manomenas.lt/2016/05/tauto

daile/tautodaile/ 

 

https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija

http://www.manomenas.lt/2016/05/tauto

daile/tautodaile/ 

 

https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija
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/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Vi

rtual%C5%ABs%20turai 

 

/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Vi

rtual%C5%ABs%20turai 

Birželis 

„Ritmas mano namuose“ 
(integruota dailės, muzikos, technologijų 

pamoka) 

Planuojamas virtualus svečias – 

iliustratorė, muziejininkė. 

„Ritmas mano namuose“  

(integruota dailės, muzikos, technologijų 

pamoka) 

Planuojamas virtualus svečias – 

iliustratorė, muziejininkė. 

Nuorodos 

http://projektas-

muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vad

ovelis_1/II_dalis/2.Ritmas_ir_metras/in

dex2.htm 

https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-

105302 

 

http://projektas-

muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vad

ovelis_1/II_dalis/2.Ritmas_ir_metras/in

dex2.htm 

https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-

105302 

 

Laukiami rezultatai, lūkesčiai 

Užduočių atlikimas, 

susipažinimas su ritmo 

kūrimo bei atlikimo 

programa. 

Užduočių atlikimas, 

susipažinimas su ritmo 

kūrimo bei atlikimo 

programa. 

DALYKAS LAIKAS/DATA 
Vertinimas 

Vertinimas neformalus, tačiau kiekvienas mokytojas taiko savo pasirinktą vertinimo, balų 

kaupimo sistemą. 

Pastabos/Namų darbai  

ETIKA 

Kovas - 

Balandis 

1 KLASĖ 2 KLASĖ 3 KLASĖ  

DALYKO 

MOKYTOJA 

 
 

 

SIGITA ŠILINGAITĖ 

PAGRINDINĖ TEMA IR 

POTĖMĖS 

PAGRINDINĖ TEMA IR 

POTĖMĖS 

PAGRINDINĖ TEMA IR 

POTĖMĖS 

„Ritmas“ 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos, tikybos pamoka) 

Dienotvarkė, darbo namuose 

taisyklės 

„Ritmas“ 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos, tikybos pamoka) 

Dienotvarkė, darbo namuose 

taisyklės 

„Ritmas“ 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos, tikybos pamoka) 

Dienotvarkė, darbo namuose 

taisyklės 

Nuorodos https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dor

inis/med=13/260 

 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dor

inis/med=13/260 

 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dor

inis/med=13/260 

 

Balandis 

Aš ir gamta – kuo galiu  

padėti gamtai? Koliažo 

kūrimas 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos pamoka) 

Aš ir gamta – kuo galiu padėti 

gamtai? Koliažo kūrimas 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos pamoka) 

Aš ir gamta – kuo galiu padėti 

gamtai? Koliažo kūrimas 
(integruota dailės, muzikos, 

technologijų, etikos pamoka) 

Nuorodos 
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/k

as-yra-koliazas/ 
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/k

as-yra-koliazas/ 
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/k

as-yra-koliazas/ 

Gegužė Tradicijos mano šeimoje Tradicijos mano šeimoje Tradicijos mano šeimoje 

Nuorodos 
https://pkg.lt/straipsniai/seimos-

tradicijos  

https://pkg.lt/straipsniai/seimos-

tradicijos  

https://pkg.lt/straipsniai/seimos-

tradicijos   

http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/2.Ritmas_ir_metras/index2.htm
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https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-105302
https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-105302
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/2.Ritmas_ir_metras/index2.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/2.Ritmas_ir_metras/index2.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/2.Ritmas_ir_metras/index2.htm
http://projektas-muzika.lmta.lt/media/vadoveliai_2/Vadovelis_1/II_dalis/2.Ritmas_ir_metras/index2.htm
https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-105302
https://www.vle.lt/Straipsnis/ritmas-105302
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorinis/med=13/260
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorinis/med=13/260
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorinis/med=13/260
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorinis/med=13/260
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorinis/med=13/260
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dorinis/med=13/260
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://vilniausgalerija.lt/2018/11/01/kas-yra-koliazas/
https://pkg.lt/straipsniai/seimos-tradicijos
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https://pkg.lt/straipsniai/seimos-tradicijos


Birželis Metų refleksija Metų refleksija Metų refleksija 

Nuorodos    

Laukiami rezultatai, 

lūkesčiai 

Dienotvarkės sukūrimas 

Interpretacija 

 Virtuali kelionė 

Užduotis 

Dienotvarkės sukūrimas 

Interpretacija 

 Virtuali kelionė 

Užduotis 

Dienotvarkės sukūrimas 

Interpretacija 

 Virtuali kelionė 

Užduotis 

Vertinimas Vertinimas neformalus, tačiau kiekvienas mokytojas taiko savo pasirinktą vertinimo, balų kaupimo sistemą. 

Pastabos/Namų 

darbai 

 

TIKYBA 

 

s. D. Uscilaitė 

D. Civilkienė 

 

Tiesioginė šv. Mišių transliacija http://www.gailestingumas.lt/media/tiesiogine-transliacija/ 
 

*Tikybos mokytojos plano nepateikė, dirba pagal atskirą planą. Pageidaujant nuotolinio darbo eigoje gali integruotis prie kitų mokomųjų 
dalykų. 

 

*Plano temos ir potėmės pagal būtinybę gali būti koreguojamos  proceso eigoje. 

*Nuorodos pateikimą mokytojas gali koreguoti ugdymo proceso eigoje. 

Planą parengė menų ir dorinio ugdymo mokytojai 

http://www.gailestingumas.lt/media/tiesiogine-transliacija/

