
 

       PATVIRTINTA 
       Druskininkų sporto centro direktoriaus 
       2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V1-29 
 

DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO TINKLINIO BERNIUKŲ (GIM. 2009-2011 M.)  

PIRMŲ METŲ PRADINIO RENGIMO GRUPĖS INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

 
Treneris: Edgaras Suchanekas; 
Įprastas darbo krūvis ne karantino metu: 7 val. per savaitę; 
Darbo vieta įprastu laikotarpiu: „Ryto“ gimnazija; 
Darbo būdas karantino laikotarpiu: nuotolinis mokymas, atskiros užduotys pateikiamos 3 
kartus per savaitę, konsultacijos vykdomos nuolat; 
Mokymo trukmė: nuo 2020 – 03 – 30 iki 2020 – 04 – 13; 
Situacijos apžvalga: Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną iki šių metų 
balandžio 13 dienos Druskininkų sporto centro tinklinio sporto šakos, berniukų (gim. 2009 – 2011 
metais) pradinio rengimo grupės mokymas bus vykdomas nuotoliniu mokymo būdu. Mokymui 
bus naudojama: 1. techninė įranga – turima asmeninė techninė įranga - stacionarus kompiuteris ir 
telefonas; 2. programinė įranga - Messenger ar kita laisvai platinama individualaus ar grupinio 
komunikavimo programinė įranga; 3. mokymų medžiaga - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos, Lietuvos sporto universiteto, VDU Švietimo akademijos, Lietuvos tinklinio 
federacijos, Tarptautinės tinklinio federacijos (FIVB), Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 
centro rekomenduojama mokomoji medžiaga; 
Mokymų tikslas: tęsti sporto užsiėmimus karantino laikotarpiu pagal šį ugdymo planą; 
Mokymo uždaviniai: 1. Lavinti fizinius gebėjimus (ištvermę, vikrumą, greitį ir jėgą); 2. Teorinis 
sportininkų parengimas; 3. Higienos ir socialinių įgūdžių ugdymas. 
Rizikos veiksniai: ugdytinių dalyvavimo užsiėmimuose ir užduočių atlikimo kontrolė bus 
paremta tik ugdytinių noru įsitraukti į siūlomas veiklas bei tėvų kontrole, kad vaikai įsitrauktų į 
mokymo procesą nuotoliniu būdu ir atliktų pateiktas užduotis. Techninės, programinės įrangos bei 
darbo įgūdžių su ja stoka. 
Eil. 
Nr. 

Mokymų 
tema 

Šaltiniai Užduotis Atsiskaitymo 
būdas 

Pastabos 

Tinklinio sporto šakos teorijos, kitos mokomosios medžiagos mokymas ar jos peržiūra. 

1. Elgesio 
taisyklės 
koronaviruso 
karantino 
metu ir 
teisinė 
atsakomybė, 

2020 – 03 – 14 Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
nutarimas Nr. 207 „Dėl 
karantino Lietuvos 
Respublikoje paskelbimo. 
(https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b06
0663111eabee4a336e7e6fdab/a
sr) 
Teisinė atsakomybė už 
nustatytos tvarkos pažeidimus 
pandemijos metu.  
(http://www.manodruskininkai.
lt/druskininku-aktualijos/uz-
nederama-elgesi-koronaviruso-
pandemijos-metu-gresia-
didele-
atsakomybe/?fbclid=IwAR3IF_

Susipažinti su 
informacija, 
nurodytą 
šaltiniuose. 

Patvirtinimas 
Messenger 
grupėje apie 
užduoties 
įvykdymą. 
Diskusija grupėje. 

Rekomenduot
i tėvams 
susipažinti su 
nurodytą 
informacija. 



 

m3tuIDWM_3uhrCNTm8S4C
nMbNL34RUmk0KOyFf1J-
xtZywFH2K3JU) 

2. Asmens 
higiena 

Asmens higiena 
(http://www.smlpc.lt/lt/)  
asmens_higiena.pdf 

Susipažinti su 
šaltinyje 
nurodytą 
informacija. 

Patvirtinimas 
Messenger 
grupėje apie 
užduoties 
įvykdymą. 
Diskusija grupėje. 

Laikmena su 
medžiaga 
paskelbiama 
Messenger 
grupėje.  

3. Tinklinio 
sporto šakos 
taisyklės 

https://www.google.com/url?sa
=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&ved=2ahUKEwjat
fST2broAhWM0KYKHaaMCe
EQFjAAegQIAxAB&url=http
%3A%2F%2F360sport.lt%2Fd
ocuments%2FDOC_15090208
46.pdf&usg=AOvVaw0FOhM
DNpxwHw5kAK6vtq3O 

Susipažinti su 
tinklinio 
sporto šakos 
taisyklėmis 

Patvirtinimas 
Messenger 
grupėje apie 
užduoties 
įvykdymą. 
Diskusija grupėje. 

Laikmena su 
medžiaga 
paskelbiama 
Messenger  
grupėje.  

4. Lietuvos 
tinklinio 
čempionato 
Mini tinklinio 
nuostatai.  

https://ltf.lt/ 
 

Susipažinti su 
Lietuvis 
tinklinio 
čempionato 
U14/U13/U1
2 nuostatais. 

Patvirtinimas 
Messenger 
grupėje apie 
užduoties 
įvykdymą. 
Diskusija grupėje. 

Laikmena su 
medžiaga 
paskelbiama 
Messenger  
grupėje.  

6.  Pagrindiniai 
tinklinio 
sporto šakos 
technikos 
elementai. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=AKvAP_m7Y80 
 

Susipažinti su 
tinklinio 
sporto šakos 
šešiais 
technikos 
elementais. 

Patvirtinimas 
Messenger 
grupėje apie 
užduoties 
įvykdymą. 
Diskusija grupėje. 

Nuoroda 
skelbiama 
Messenger  
grupėje.  

Techninis parengimas  

7. Kamuolio 
perdavimas 

https://www.youtube.com/watc
h?v=HFO3JFaXqQk 
 

Peržiūrėti 
vaizdo įrašą 

Patvirtinimas 
Messenger 
grupėje apie 
užduoties 
įvykdymą. 
Nurodyti savo 
daromas klaidas 
šiame technikos 
elemente. 

Siūlyti 
tobulinti šį 
technikos 
elementą, 
esant tam 
sąlygoms ir 
nepažeidžiant 
karantino 
tvarkos. 
(individualia
me kieme ar 
kitoje atviroje 
erdvėje) 

8. Kamuolio 
padavimas 

https://www.youtube.com/watc
h?v=OW2KSrgo5ss 
 

Peržiūrėti 
vaizdo įrašą 

Patvirtinimas 
Messenger 
grupėje apie 
užduoties 
įvykdymą. 

Siūlyti 
tobulinti šį 
technikos 
elementą, 
esant tam 



 

Nurodyti savo 
daromas klaidas 
šiame technikos 
elemente. 

sąlygoms ir 
nepažeidžiant 
karantino 
tvarkos. 
(individualia
me kieme ar 
kitoje atviroje 
erdvėje) 

9. Kamuolio 
priėmimas 

https://www.youtube.com/watc
h?v=TI5l0uIxxOc 

Peržiūrėti 
vaizdo įrašą 

Patvirtinimas 
Messenger 
grupėje apie 
užduoties 
įvykdymą. 
Nurodyti savo 
daromas klaidas 
šiame technikos 
elemente. 

Siūlyti 
tobulinti šį 
technikos 
elementą, 
esant tam 
sąlygoms ir 
nepažeidžiant 
karantino 
tvarkos. 
(individualia
me kieme ar 
kitoje atviroje 
erdvėje) 

Fizinis parengimas 

10. Mankšta prie 
rašomojo 
stalo ar 
kompiuterio. 

VPU Sporto metodikos 
katedros aprobuota mokomoji 
metodinė priemonė. 

Vykdyti 
pateiktą 
pratimų 
kompleksą 
kiekvieną 
dieną 
nuotolinio 
mokymo 
dieną. 

 Užsiėmimo 
trukmė 15 
min. 
pertraukose 
tarp 
nuotolinio 
mokymo 
užsiėmimų.  

11. Bendro 
poveikio 
mankšta 

VPU Sporto metodikos 
katedros aprobuota mokomoji 
metodinė priemonė. 

Vykdyti 
pateiktą 
pratimų 
kompleksą 
kiekvieną 
dieną. 

 Užsiėmimo 
trukmė 30 – 
45 min. 

12. Užsiėmimai 
ore. 

Judėjimas, kvėpavimas ir 
psichofizinė treniruotė. K. 
Diniekos mokomoji priemonė 

Vykdyti 
pateiktą 
pratimų 
kompleksą 
tris kartus per 
savaitę.  

 Užsiėmimo 
trukmė 30 – 
45 min. 
Užsiėmimus 
vykdyti 
nepažeidžiant 
karantino 
tvarkos.  

  PASTABA. Šis ugdymo planas gali būti tęsiamas, priklausomai nuo karantino 
trukmės. Šis ugdymo planas skelbiamas mokinių tėvų Messenger grupėje. 

 
Treneris          Edgaras Suchanekas 

___________________________________ 


