
DAILĖS ISTORIJOS PAMOKOS 
3-os klasės 

2020/2021 m. m. I pusmetis 
 
Visos dailės istorijos pamokos vyks pagal šį tvarkaraštį kiekvieną nurodytą ketvirtadienį 
mokantis mišriuoju būdu pakaitomis:   
1) viena pamoka bus vedama tiesiogiai Simono Konarskio  gimnazijoje, 21 aud., 
susitinkame prie budinčio.  
2) kita pamoka – nuotolinė, atliekant mokytojo skirtas užduotis namuose. 
 

TIESIOGINIŲ PAMOKŲ metu mokysimės klasėje bendrajame tvarkaraštyje nurodytomis 
valandomis. Ateinant į pamoką būtina turėti rašiklį, užrašinę, paprastas priemones 
kūrybiniams darbams (pieštukų, flomasterių, pieštukinių klijų, žirklutes). 
 Mokiniai, dėl pateisinamos priežasties negalintys atvykti į tiesiogines pamokas nustatytu 
laiku, iš anksto asmeniškai suderinę su mokytoja, prisijungia prie kitų klasių arba 
atlieka papildomas savarankiško darbo užduotis. 
 

NUOTOLINIŲ PAMOKŲ veiklos rekomendacijos ir užduočių lapas Tamo dienyne 
įkeliamas pamokos dieną iki 15 val., konsultacijos teikiamos pamokų dienomis iki 21 
val., taip pat tiesioginių pamokų metu.  
 
 
IIIA. Nurodytais ketvirtadieniais 15:45-17:45. 
TIESIOGINĖS PAMOKOS: rugsėjo 10 d., spalio 8 d., lapkričio 12 d. 
NUOTOLINĖS PAMOKOS: rugsėjo 24 d., spalio 22 d., lapkričio 26 d. 
 

III B. Nurodytais ketvirtadieniais 15:45-17:45. 
TIESIOGINĖS PAMOKOS: rugsėjo 17 d., spalio 15 d., lapkričio 19 d. 
NUOTOLINĖS PAMOKOS: spalio 1 d., lapkričio 5 d., gruodžio 3 d. 
 

III E. Nurodytais ketvirtadieniais 15:45-17:45. 
TIESIOGINĖS PAMOKOS: rugsėjo 24 d., spalio 22 d., lapkričio 26 d. 
NUOTOLINĖS PAMOKOS: rugsėjo 10 d., spalio 8 d., lapkričio 12 d. 
 

III F. Nurodytais ketvirtadieniais 15:45-17:45. 
TIESIOGINĖS PAMOKOS: spalio 1 d., lapkričio 5 d., gruodžio 3 d. 
NUOTOLINĖS PAMOKOS: rugsėjo 17 d., spalio 15 d., lapkričio 19 d. 
 

III C. Nurodytais ketvirtadieniais 18:00-20:00. 
TIESIOGINĖS PAMOKOS: rugsėjo 10 d., spalio 8 d., lapkričio 12 d. 
NUOTOLINĖS PAMOKOS: rugsėjo 24 d., spalio 22 d., lapkričio 26 d. 
 

III D. Nurodytais ketvirtadieniais 18:00-20:00. 
TIESIOGINĖS PAMOKOS: rugsėjo 17 d., spalio 15 d., lapkričio 19 d. 
NUOTOLINĖS PAMOKOS: spalio 1 d., lapkričio 5 d., gruodžio 3 d. 
 
 

 
Pamokas veda dailės istorijos mokytoja Kristina Stančienė. 
Visais klausimais galite kreiptis pamokų dienomis iki 21 val.: 
• per Tamo dienyną,  
• el. paštu neformalus@vienozinskis.lt,   
• skubiais atvejais – telefonu 864644872 (rašyti žinutę) 
 



 
DAILĖS ISTORIJOS PAMOKOS 

2 i, 2j klasės  
2020/2021 m. m. I pusmetis 

 
Visos dailės istorijos pamokos vyks pagal šį tvarkaraštį kiekvieną nurodytą ketvirtadienį 
mokantis mišriuoju būdu pakaitomis:   
1) viena pamoka bus vedama tiesiogiai Simono Konarskio  gimnazijoje, 21 aud., 
susitinkame prie budinčio.  
2) kita pamoka – nuotolinė, atliekant mokytojo skirtas užduotis namuose. 

 
TIESIOGINIŲ PAMOKŲ metu mokysimės klasėje bendrajame tvarkaraštyje nurodytomis 

valandomis. Ateinant į pamoką būtina turėti rašiklį, užrašinę, paprastas priemones 
kūrybiniams darbams (pieštukų, flomasterių, pieštukinių klijų, žirklutes).  

Mokiniai, dėl pateisinamos priežasties negalintys atvykti į tiesiogines pamokas nustatytu 
laiku, iš anksto asmeniškai suderinę su mokytoja, prisijungia prie kitų klasių arba atlieka 

papildomas savarankiško darbo užduotis. 
 

NUOTOLINIŲ PAMOKŲ veiklos rekomendacijos ir užduočių lapas Tamo dienyne 
įkeliamas pamokos dieną iki 15 val., konsultacijos teikiamos pamokų dienomis iki 21 val., 

taip pat tiesioginių pamokų metu. 
 
 
 
 
 

II i. Nurodytais ketvirtadieniais 18:00-20:00. 
TIESIOGINĖS PAMOKOS: rugsėjo 24 d., spalio 22 d., lapkričio 26 d. 
NUOTOLINĖS PAMOKOS: rugsėjo 10 d., spalio 8 d., lapkričio 12 d. 
 
II J. Nurodytais ketvirtadieniais 18:00-20:00. 
TIESIOGINĖS PAMOKOS: spalio 1 d., lapkričio 5 d., gruodžio 3 d. 
NUOTOLINĖS PAMOKOS: rugsėjo 17 d., spalio 15 d., lapkričio 19 d. 
 
 
 
 

Pamokas veda dailės istorijos mokytoja Kristina Stančienė. 
Visais klausimais galite kreiptis pamokų dienomis iki 21 val.: 

• per Tamo dienyną,  
• el. paštu neformalus@vienozinskis.lt,   
• skubiais atvejais – telefonu 864644872 (prašyčiau rašyti žinutę) 

 


