
Matematikos nuotolinio mokymo planas 5 b  kl   
Data:  04mėn 14d-17d 
Mokytoja: Emilita Viskantienė 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

5b klasė 

Raidiniai reiškiniai Medžiaga  pateikiama iš 

vadovėlio ir Ema pratybų, 

Vyks  vaizdo konferencijos per 

Microsoft Ofice 365Teams 

 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys iš vadovėlio   

  

Savarankiškas darbas iš EMA 

pratybų 

 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamais 

taškais 

Atsiskaitoma per pamoką 

https://emapamokos.lt/ 

https://login. microsoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emapamokos.lt/


 

Matematikos nuotolinio mokymo planas 6 a, b  kl  grupei 
Data: 04mėn 14d-17d 
Mokytoja: Emilita Viskantienė 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

6a,b klasių grupė 

Mastelis Medžiaga  pateikiama iš 

vadovėlio ir Ema pratybų, vyks 

vaizdo konferencijos per 

Microsoft Ofice 365Teams 

 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys iš vadovėlio  ir EMA 

pratybos 

 

 Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamais 

taškais 

 

https://emapamokos.lt/ 

https://evadoveliai.lt/ 

https://login. microsoft 

Teigiami ir neigiami skaičiai Medžiaga  pateikiama iš 

vadovėlio ir vaizdo 

konferencija per Microsoft 

Ofice 365Teams 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys iš vadovėlio   

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamais 

taškais 

https://emapamokos.lt/ 

https://login. microsoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emapamokos.lt/
https://evadoveliai.lt/
https://emapamokos.lt/


 

 

Matematikos nuotolinio mokymo planas 7b, c   kl  grupei 
Data: 04mėn 14d-17d 
Mokytoja: Emilita Viskantienė 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

7 b, c  klasių grupė 

Trikampio pusiaukraštinės, 

pusiaukampinės, aukštinės 

Medžiaga  pateikiama iš 

vadovėlio,  Ema pratybų, vyks 

vaizdo konferencija per 

Microsoft Ofice 365Teams 

 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys iš vadovėlio  ir EMA 

pratybos 

 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamais 

taškais 

 

https://emapamokos.lt/ 

https://login. microsoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emapamokos.lt/


 

Matematikos nuotolinio mokymo planas 7 d  kl 
Data: 04mėn 14d-17d 
Mokytoja: Emilita Viskantienė 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

7 d kl 

. 

Trapecija. Trapecijų tūšys 

Medžiaga  pateikiama iš 

vadovėlio, vyks  vaizdo 

konferencija per Microsoft 

Ofice 365Teams 

 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys iš vadovėlio   

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamais 

taškais 

Atsiskaitymas iš taisyklių 

https://emapamokos.lt/ 

https://evadoveliai.lt/ 

https://login. microsoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emapamokos.lt/
https://evadoveliai.lt/


Matematikos nuotolinio mokymo planas 8a  kl 
Data: 04mėn 14d-17d 
Mokytoja: Emilita Viskantienė 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

8a  kl 

Proporcingi dydžiai Medžiaga  pateikiama iš 

vadovėlio,  vyks vaizdo 

konferencija per Microsoft 

Ofice 365Teams 

 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys iš vadovėlio   

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamais 

taškais 

 

https://emapamokos.lt/ 

https://login. microsoft 

Atstumai  

Medžiaga  pateikiama iš 

vadovėlio ir  Ema pratybų,  

Savarankiškai atliekamos 

užduotys iš vadovėlio  ir EMA 

pratybos 

 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamais 

taškais 

 

https://emapamokos.lt/ 

https://login. microsoft 

 

 

https://emapamokos.lt/
https://emapamokos.lt/

