
KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IB klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio aktyvumo 

prasmę ir naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir priemones 

kaip pradėti ir įprasti 
reguliariai sportuoti. 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 

2.  Rytinė mankšta ir jos 
poveikis organizmui. 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

YouTube, video. 

Rytinės mankštos atlikimas 
su muzika.  

Rytinės mankštos poveikio 
organizmui aptarimas. 

Google 

dokumentai, 

YouTube 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IC klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.  Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio aktyvumo 

prasmę ir naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir priemones 
kaip pradėti ir įprasti 
reguliariai sportuoti. 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 

2.  Rytinė mankšta ir jos 
poveikis organizmui. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

YouTube, video. 

Rytinės mankštos atlikimas 
su muzika.  

Rytinės mankštos poveikio 
organizmui aptarimas. 

Google 

dokumentai, 

YouTube 

 

 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 



 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IIA klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio 

aktyvumo prasmę ir 
naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir 
priemones kaip pradėti 
ir įprasti reguliariai 
sportuoti. 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 

2. Rytinė mankšta ir jos 
poveikis organizmui. 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

YouTube, video. 

Rytinės mankštos 
atlikimas su muzika.  

Rytinės mankštos poveikio 
organizmui aptarimas. 

Google 

dokumentai, 

YouTube 

 

 

 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IID klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio 

aktyvumo prasmę ir 
naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir 
priemones kaip pradėti 
ir įprasti reguliariai 
sportuoti. 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 

2. Rytinė mankšta ir jos 
poveikis organizmui. 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Rytinės mankštos 
atlikimas su muzika.  

Rytinės mankštos poveikio 
organizmui aptarimas. 

Google 

dokumentai, 



YouTube, video. YouTube 

 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IIIA klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1.       

 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IIICD klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio 

aktyvumo prasmę ir 
naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir 
priemones kaip pradėti 
ir įprasti reguliariai 
sportuoti. 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IVA klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 



1. Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio 

aktyvumo prasmę ir 
naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir 
priemones kaip pradėti 
ir įprasti reguliariai 
sportuoti. 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 

2. Rytinė mankšta ir jos 
poveikis organizmui. 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

YouTube, video. 

Rytinės mankštos 
atlikimas su muzika.  

Rytinės mankštos poveikio 
organizmui aptarimas. 

Google 

dokumentai, 

YouTube 

 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IVB klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio 

aktyvumo prasmę ir 
naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir 
priemones kaip pradėti 
ir įprasti reguliariai 
sportuoti. 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 

2. Rytinė mankšta ir jos 
poveikis organizmui. 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

YouTube, video. 

Rytinės mankštos 
atlikimas su muzika.  

Rytinės mankštos poveikio 
organizmui aptarimas. 

Google 

dokumentai, 

YouTube 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IVC klasei 
                                         

Eil. Tema Data Mokomosios medžiagos Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, Nuorodos 



Nr. dėstymo metodas, priemonės vertinimas 

1. Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-05 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio 

aktyvumo prasmę ir 
naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir 
priemones kaip pradėti 
ir įprasti reguliariai 
sportuoti. 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 

 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IVD klasei 
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-03 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio 

aktyvumo prasmę ir 
naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir 
priemones kaip pradėti 
ir įprasti reguliariai 
sportuoti. 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 

 

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA 

 

Fizinio ugdymo mokytojos Audros Vilūnienės nuotolinio mokymo planas IVAD (krepšinis) grupei  
                                         

Eil. 

Nr. 

Tema Data Mokomosios medžiagos 
dėstymo metodas, priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 
vertinimas 

Nuorodos 

1. Kaip paversti sportą 
įpročiu. 

11-04 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

Aptars fizinio 

aktyvumo prasmę ir 
naudą sveikatai. 
Analizuos būdus ir 

Asmeninių patirčių sklaida.  Google 

dokumentai, 

YouTube 



priemones kaip pradėti 
ir įprasti reguliariai 
sportuoti. 

2. Rytinė mankšta ir jos 
poveikis organizmui. 

11-06 PowerPoint, sinchroninė 
pamoka (ZOOM platforma). 

YouTube, video. 

Rytinės mankštos 
atlikimas su muzika.  

Rytinės mankštos poveikio 
organizmui aptarimas. 

Google 

dokumentai, 

YouTube 

 


