
Geografijos nuotolinio mokymo planas 6-8 klasėms 
Geografijos mokytoja metodininkė Laima Lapinskienė 

(Nuo gegužės 25 d. iki gegužės 29 d.) 
 

Geografijos mokytoja metodininkė Laima Lapinskienė 
6 klasės (Nuo gegužės 25 d. iki gegužės 29 d.) 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

6 klasė 

Tautų įvairovė pasaulyje ir 

Lietuvoje. 
Medžiagos pateikimas 

pokalbio metu per 

Teams programą, naudojantis 

vadovėliu.  

Užduotys EMA pratybose. 

 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu. 
 

Kur mes gyvename? Medžiagos pateikimas iš 

vadovėlių. Mokiniai dirba 

savarankiškai, jeigu yra 

poreikis, mokytoja konsultuoja 

nuotoliniu būdu susirašant per 

Teams. Tamo dienyne 

nurodytos užduotys.  

Užduotys EMA pratybose. 

 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu. 
 

 

Geografijos mokytoja metodininkė Laima Lapinskienė 
7 klasės (Nuo gegužės 25 d. iki gegužės 29 d.) 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

7 klasė 

Testas. Atsiskaitymas iš 

praeito skyriaus „Lotynų 

Amerika“ 

Testas per Teams platformą, 

tiesioginio pokalbio metu. 
Mokytojos paruoštos užduotys 

https://b.socrative.com/  
Atliktos užduotys bus 

vertinamos  pažymiu. 
https://b.socrative.com/ 

JAV gamtinė aplinka. Medžiagos pateikimas iš 

vadovėlių. Mokiniai dirba 

savarankiškai, jeigu yra 

poreikis, mokytoja konsultuoja 

nuotoliniu būdu susirašant per 

Teams. Tamo dienyne 

nurodytos užduotys.  

Mokytojos suformuotos 

pasitikrinimo užduotys. 

Forms programoje. 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=4Ot0T4iCXfM 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=gBRcOLcEwF0 
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Geografijos mokytoja metodininkė Laima Lapinskienė 
8 klasės (Nuo gegužės 25 d. iki gegužės 29 d.) 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

8 klasė 
Rusija – didžiausia pasaulio 

valstybė  
Medžiagos pateikimas 

pokalbio metu per 

Teams programą, naudojantis 

vadovėliu.  

Temą paįvairiname 

peržiūrėdami nuorodas. 

Mokytojos parengtos užduotys 
Užduotys atliekamos internete 

nuotoliniu būdu. Vertinamos 

pažymiu. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=WcQ96O5FV1k 

Rusijos gyventojai Medžiagos pateikimas iš 

vadovėlių. Mokiniai dirba 

savarankiškai, jeigu yra 

poreikis, mokytoja konsultuoja 

nuotoliniu būdu susirašant per 

Teams. Tamo dienyne 

nurodytos užduotys.  

Mokiniai atlieka praktines 

užduotis 

Užduotys atliekamos internete 

nuotoliniu būdu. Vertinamos 

pažymiu. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=lfe1wEQzSzM 
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