
Gamtos ir žmogaus  nuotolinio mokymo planai (nuo 05-25 iki 05-29) (T.Gulbinas) 
 

 

Gamtos ir žmogaus nuotolinio mokymo planas 5a ,5b, 5c klasėms, (nuo 05-25 iki 05-29) (T.Gulbinas) 

Skyrius /tema Mokomosios medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 
Nuorodos 

EMA pratybos Medžiagos pateikimas per 

Eduką, Power Point 

pristatymas +vaizdo 

konferencija Teams 

 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys per Eduką ir 

mokytojo pateiktos 

užduotys 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu 

https://emapamokos.lt  

https://login.microsoftonline.com/  

Įvairių užduočių 

sprendimas 

 

Medžiagos pateikimas per 

Eduką, Power Point 

pristatymas +vaizdo 

konferencija Teams 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys per Eduką ir 

mokytojo pateiktos 

užduotys 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos pažymiu 

https://www.eduka.lt/prisijungimas/ 

https://login.microsoftonline.com/ 
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Gamtos ir žmogaus nuotolinio mokymo planas 6 klasėms, (nuo 05-25 iki 05-29) (T.Gulbinas) 

6a, 6c 

Skyrius /tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Evoliucija-tai gyvybės 

raidos istorija 

Medžiagos pateikimas per 

Eduką, Power Point 

pristatymas +vaizdo 

konferencija Teams 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys per Eduką ir 

mokytojo pateiktos užduotys 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu 

https://www.eduka.lt/prisijungi

mas/ 

Youtube. 

https://login.microsoftonline

.com/  

http://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/ 

Oro ir vandens tarša 

Medžiagos pateikimas per 

Eduką, Power Point 

pristatymas +vaizdo 

konferencija Teams 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys per Eduką ir 

mokytojo pateiktos užduotys 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu 

https://www.eduka.lt/prisijungi

mas/ 

Youtube. 

https://login.microsoftonline

.com/  

http://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/ 

6b (nuo 05-25 iki 05-29) (T.Gulbinas) 

Skyrius /tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Savo požymius organizmai 

perduoda palikuonims 
Medžiagos pateikimas per 

Eduką, Power Point 

pristatymas +vaizdo 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys per Eduką ir 

mokytojo pateiktos užduotys 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu 

https://www.eduka.lt/prisijungi

mas/ 

https://login.microsoftonline
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konferencija Teams .com/  

Kaip dauginasi ir kuo minta 

vienaląsčiai organizmai 

Medžiagos pateikimas per 

Eduką, Power Point 

pristatymas +vaizdo 

konferencija Teams 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys per Eduką ir EMA 

pratybas. 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu 

https://www.eduka.lt/prisijungi

mas/ 

Youtube. 

https://login.microsoftonline

.com/  

http://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/ 
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