
Fizinio ugdymo  nuotolinio mokymo planas 5-toms klasėms (gegužės 25-29 d.) E. Karpovas 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

5 klasė 

 

Trumpa treniruotė namuose 

stresui nuimti 
Medžiagos pateikimas per 

Tamo, Microsoft teams 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys  

 

Atliktos užduotys bus vertinamos 

kaupiamuoju pažymiu  

https://www.youtube.com/
watch?v=SCOoZqNcXLM 

 

 

 

Treniruotė lauke 

 

 

Pratimai įvairioms raumenų 

grupėms 

 

Medžiagos pateikimas per 

Tamo, Microsoft teams 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys  

Atliktos užduotys bus vertinamos 

kaupiamuoju pažymiu 

https://www.youtube.com/

watch?v=ImJxQguQewg 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=lc1Ag9m7XQo

&app=desktop 

 

Fizinio ugdymo  nuotolinio mokymo planas 6-toms klasėms (gegužės 25-29 d.) E. Karpovas 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

6 klasė  

 

Trumpa treniruotė namuose 

stresui nuimti Medžiagos pateikimas per 

Tamo, Microsoft teams 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys.  

 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=SCOoZqNcXLM 

 

 

 

Treniruotė lauke 
Medžiagos pateikimas per 

Tamo, Microsoft teams 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys  

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ImJxQguQewg 

https://www.youtube.com/watch?v=SCOoZqNcXLM
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https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo&app=desktop
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Pratimai įvairioms raumenų 

grupėms 

                       

 pažymiu  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=lc1Ag9m7XQo&app=

desktop 

 

Fizinio ugdymo  nuotolinio mokymo planas 7-toms klasėms (gegužės 25-29 d.) E. Karpovas 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

7 klasė 

 

Treniruotė namuose su treneriu  

 

 

 

 

 

Medžiagos pateikimas per 

Tamo, Microsoft teams 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu  

https://www.youtube.com/watc

h?v=lc1Ag9m7XQo&app=des

ktop 

 

 

Treniruotė lauke su Jonu 

Nainiu 

 

 

 

 

 

 

       

Medžiagos pateikimas per 

Tamo, Microsoft teams 

 

 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys.  

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu  

https://www.youtube.com/w

atch?v=DZvggs_iO-0 

 

Fizinio ugdymo  nuotolinio mokymo planas 8-toms klasėms (gegužės 25-29 d.) E. Karpovas 
Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, priemonės 
Užduočių tipas 

Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

8 klasė 

 Medžiagos pateikimas per Savarankiškai atliekamos Atliktos užduotys bus https://www.youtube.com/w
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https://www.youtube.com/watch?v=lc1Ag9m7XQo&app=desktop
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Treniruotė namuose su treneriu  

 

Tamo, Microsoft teams 

 
užduotys užduotys. vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu  
atch?v=lc1Ag9m7XQo&app=d
esktop 

 

 

  Treniruotė lauke su Jonu 

Nainiu 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiagos pateikimas per 

Tamo, Microsoft teams 

Savarankiškai atliekamos 

užduotys 

Atliktos užduotys bus 

vertinamos kaupiamuoju 

pažymiu. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=DZvggs_iO-0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DZvggs_iO-0
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