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Pasirengimas nuotoliniam fiziniam ugdymui 

Peržiūrėti parengtus ilgalaikius planus šiais
aspektais:

• Koks yra ugdomo dalyko tikslas?

• Kaip šio tikslo sieksiu nuotoliniu
būdu?

• Kokias užduotis (turinys) ir kiek jų
pateiksiu, kad mokinys galėtų
savivaldžiai jas atlikti?

• Kaip gausiu ir pateiksiu grįžtamąjį
ryšį?

• Kaip galėsiu įvertinti mokinius?



Ruošiantis mokyti/

mokytis fizinio ugdymo  nuotoliniu būdu

Iš fizinio ugdymo (kūno kultūros)
Bendrųjų programų (BP) (2008) galima
spręsti, kad savivaldžiai besimokantis
MOKINYS gali pasiekti fizinio ugdymo
dalyko tikslo!



Fizinio ugdymo tikslas (2008)

Ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio

aktyvumo nuostatas bei gebėjimus ir sistemingo

fizinio aktyvumo įpročius.



Fizinio ugdymo veiklos sritys

• SVEIKA GYVENSENA

• JUDĖJIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS

• SPORTO ŠAKOS

• NETRADICINIS FIZINIS AKTYVUMAS



Nuotolinį fizinį ugdymą planuoti ir 

organizuoti 

Atsižvelgiant į BP:

• numatytą tikslą,

• veiklos sritis 

• mokinių gebėjimų raidą



BENDROSIOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS (2008)

Kūno kultūra      

8.2. Mokinių gebėjimų raida

Veiklos sritys 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

1. SVEIKA 

GYVENSENA

Suvokti paauglystėje 

vykstančius kūno 

pokyčius kaip natūralų 

organizmo keitimąsi; būti 

fiziškai aktyviam; 

pastebėti savo fizinio 

tobulėjimo požymius; 

suvokti sveikatą kaip 

vertybę.

Atpažinti asmeninius 

socialinius įgūdžius; 

numatyti preliminarius 

savo fizinio tobulėjimo 

žingsnius; suvokti fizinio 

aktyvumo svarbą fizinei, 

dvasinei ir socialinei 

sveikatai; tausoti savo ir 

kitų sveikatą.

Analizuoti sveikatos 

stiprinimo bei tausojimo 

būdus, taip pat pokyčius, 

vykstančius organizme 

fizinio krūvio metu; 

kritiškai vertinti 

veiksnius, skatinančius 

alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimą; 

siekti fizinės ir dvasinės 

darnos.

2. JUDĖJIMO 

ĮGŪDŽIAI

Derinti kūno dalių 

judesius atliekant judesių 

junginius, pratimų 

kompleksus, technikos 

veiksmus.

Atlikti koordinuotus ir 

asimetrinius judesius 

fizinės veiklos metu.

Atlikti raumenų grupių 

lavinimo pratimų 

kompleksus grupėje; 

daryti tokius pratimus 

savarankiškai.



BENDROSIOS PROGRAMOS
MOKINIŲ GEBĖJIMŲ RAIDA 

Kūno kultūra      8.2. Mokinių gebėjimų raida

Veiklos sritys 5–6 klasės 7–8 klasės 9–10 klasės

3. SPORTO ŠAKOS Atlikti greitumo ir ištvermės, 

šoklumo ir taiklumo lavinimo 

pratimus; žaisti judriuosius 

žaidimus ir pasirinktą sportinį 

žaidimą; važinėtis rogutėmis; 

šliuožti slidėmis; daryti 

pagrindinius plaukimo 

pasirinktu būdu veiksmus 

vandenyje.

Atlikti greitumo ir ištvermės 

lavinimo pratimus, šuolius ir 

metimus; žaisti pasirinktą 

sportinį žaidimą naudojant 

komandinės taktikos veiksmus; 

šliuožti slidėmis lygioje 

vietovėje; plaukti pasirinktu 

būdu.

Atlikti greitumo, ištvermės, 

jėgos lavinimo pratimus; šokti į 

tolį iš vietos ir įsibėgėjus; mesti 

kamuoliuką įsibėgėjus; 

pasirinkti parankią puolimo ir 

gynybos taktiką žaidžiant 

sportinius žaidimus; šliuožti 

slidėmis nelygioje vietovėje; 

plaukti pasirinktu būdu tam 

tikrą atstumą.

4. NETRADICINIS FIZINIS 

AKTYVUMAS

Susiformuoti įvairius 

netradicinio fizinio aktyvumo 

įgūdžius.

Pagal savo gebėjimus atlikti

pasirinktos fizinės veiklos 

judesius.

Išsiugdyti pasirinkto 

netradicinio fizinio aktyvumo 

įgūdžius ir savarankiškai atlikti 

pasirinktą fizinę veiklą.

Stengtis įgyvendinti kūrybines 

idėjas savo pasirinktoje fizinėje 

veikloje.



Nuotolinių fizinio ugdymo užduočių pobūdis

• SINCHRONIŠKAI VEDAMOS PAMOKOS

• VIDEO PAMOKOS

• UŽDUOTYS, KURIAS MOKINYS GALI 

ATLIKTI PATOGIU LAIKU.: 

savarankiškai

prižiūrimas tėvelių/ vyresniųjų

• PROJEKTAS ir kt.



Fizinio ugdymo mokantis nuotoliniu būdu 

REKOMENDUOJAMA 

Mokiniui pildyti 

Fizinio ugdymo dienoraštį



VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJA

MANO FIZINIO UGDYMO PASAS
Mokinys....................................................................klasė.....................

Mano sportiniai įsipareigojimai:.................................................................................................................................................................
Data

Veiklos sritys

Pavyzdys

03-30
03-31 04-01

SVEIKA GYVENSENA Padariau mankštą ryte,

atlikau mokytojo 

rekomenduotų pratimų;

Laiku kėliausi ir laiku ėjau 

miegoti;

Stengiausi sveikai maitintis 

–............

JUDĖJIMO ĮGŪDŽIAI Padariau pasiūlytų 

pratimų: rankų, nugaros, 

kojų, pilvo raumenims 

stiprinti (po 10 kartų);

Nuėjau .........žingsnių

SPORTO ŠAKOS Lengvoji atletika: sparčiai 

ėjau kieme/lauke/

buto koridoriuje 15 min.

Peržiūrėjau video apie 

apšilimą, jį ir padariau.

NETRADICINIS FIZINIS 

AKTYVUMAS Šokau 15 min.

Užsiėmiau meditacija.



Fizinio ugdymo mokantis nuotoliniu būdu 

REKOMENDUOJAMA  

MANO FIZINIO UGDYMO PASO PILDYMO TAISYKLĖS:

• Pageidautina pasą pildyti 2 savaites kiekvieną dieną/ pamokų dieną.

• Stengtis per dieną veikti VISOSE srityse.

• Atsiųsti mokytojui kas antrą savaitę į TAMO.

MANO FIZINIO UGDYMO VEIKLOS VERTINIMAS PAGAL
PASĄ:

• Sportuota visas dienas ir įvairiai (vykdytos visos 4 veiklos, atlikta
dauguma pasiūlytų užduočių), atsiųsta laiku ir užpildyta tvarkingai – 10
balų.

MANO FIZINIO UGDYMO PASĄ parengė 

Svetlana Stundienė ir Saulius Šlekys,

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos 

fizinio ugdymo mokytojai metodininkai



Būkime namuose ir sportuokime!

Ačiū už dėmesį!


