
 

Gamtos mokslų nuotolinio mokymo(si) planai 

 

Žmogaus ir gamtos nuotolinio mokymo planas  5 kl. 

 Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės  
 

Užduočių tipas  
 

Atsiskaitymo būdai 

ir terminai, 

vertinimas  
 

 

Nuorodos  
 

Jėgos Vaizdo pamoka Zoom 

platforma 

 Informacija apie pamoką 

bus išsiųsta per Tamo  

dienyną.  

 

Vadovėlio temos 

informacijos 

skaitymas, atsakymas 

į klausimus 

sąsiuvinyje, vėliau šie 

klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas 

naudojant Eduką 

programą. 

Vertinimas 

kaupiamuoju balu, 

kuris pagal susitarimą 

po keturių atliktų 

užduočių ir surinktų 

taškų konvertuojamas 

į pažymį  

 

http://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/jud

ejimas/ 

Kodėl kūnai krinta Vaizdo pamoka Zoom 

platforma 

Individualios 

konsultacijos 

 

Vadovėlio temos 

informacijos  analizė, 

eksperimento 

atlikimas 

Testų atlikimas 

naudojant Eduką 

programą. 

Vertinimas 

kaupiamuoju balu.  

 

http://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/ka_

daro_zemes_traukos_jega/ 

Tamprumo jėga Vaizdo pamoka Zoom 

platforma  

Individualios 

konsultacijos 

 

Vadovėlio temos 

informacijos  analizė, 

atsakymai į 

klausimus, 

gyvenimiškų 

pavyzdžių pateikimas. 

Testų atlikimas 

naudojant Eduką 

programą. 

Vertinimas 

kaupiamuoju balu.  

 

 

http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/judejimas/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/judejimas/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/judejimas/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/ka_daro_zemes_traukos_jega/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/ka_daro_zemes_traukos_jega/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/ka_daro_zemes_traukos_jega/


Trinties jėga Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.Individualios 

konsultacijos  

 

Vadovėlio temos 

informacijos  analizė, 

atsakymai į 

klausimus, 

gyvenimiškų 

pavyzdžių pateikimas. 

Testų atlikimas 

naudojant  Eduką 

programą. 

Vertinimas 

kaupiamuoju balu.  

 

http://gamta5-

6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/trin

ties_jega/ 

Iš mokslo istorijos 

Kūrybinis 

darbas“Jėgų 

veikiančios kūną‘ 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma.Individualios 

konsultacijos  

 

 Atsiųsto kūrybinio 

darbo iki nurodytos 

datos vertinimas 

pažymiu 

 

Skyriaus kartojimas. 

 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma platforma 

Individualios 

konsultacijos 

 

Eduka užduotys Aptarimas  

Etapo atsiskaitymas  E.testai.lt Pažimys  

 

 

 

 

     

 

Žmogaus ir gamtos nuotolinio mokymo planas 6  kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Kvėpavimas 

 

Užduotis pateikiama 

Tamo ir zoom 

platformoje 

Duomenų bankas 

(testas) ir vadovėlio 

užduotis 

Kaupiamasis http://mkp.emokykla.lt   –

savarankiškam žinių gilinimui 

Rūdijimas zoom platforma, užduotis 

pateikiama klase.eduka.lt 

platformoje 

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų klase.eduka.lt 

platformoje, aptarimas 

ir paaiškinimas 

Kaupiamasis http://mkp.emokykla.lt.- 

– savarankiškam žinių gilinimui 

Kaip sumažinti kuro zoom platforma zoom platformoje Pažymys YouTube 

http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/trinties_jega/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/trinties_jega/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/trinties_jega/
http://mkp.emokykla.lt/
http://mkp.emokykla.lt.-/


naudojimą aptarimas ir 

paaiškinimas 

http://www.youtube.com/mokslosriuba 

– savarankiškam žinių gilinimui 

Atsinaujinantieji ir 

neatsinaujinantieji 

šaltiniai 

zoom platforma zoom platformoje 

aptarimas ir 

paaiškinimas 

Pažymys YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba 

– savarankiškam žinių gilinimui 

Gyvybės kilmė           

(5 pamokos) 

Užduotys pateikiamos 

Tamo, klase.eduka.lt ir 

zoom platformose 

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų klase.eduka.lt 

platformoje, aptarimas 

ir paaiškinimas 

Kaupiamasis, pažymys http://mkp.emokykla.lt., YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba 

 

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas  7 kl. 

Tema Mokomosios medžiagos dėstymo 

metodas, priemonės  

Užduočių tipas  
 

Atsiskaitymo 

būdai ir 

terminai, 

vertinimas  
 

Nuorodos 

Vabzdžiai. 

Sugebėjimas 

prisitaikyti ir 

išplisti. 

 

Vaizdo pamoka Zoom platforma. 

Informacija apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo  dienyną. Individualios 

konsultacijos 

 

Vadovėlio temos informacijos 

skaitymas, atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje, užduočių atlikimas 

pratybų sąsiuviniuose.  

Eduka užduotys 

Atsakymų 

aptarimas  

Kaupiamasis 

vertinimas  
 

gamta5-6.mkp.emokykla.lt 

Sritis:organizmų sandara ir 

funkcijos 

, tema „Kaip vystosi kopūstinis 

drugelis“ 

 

Visur esantys 

vabzdžiai 

PowerPoint, Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Informacija apie pamoką 

bus išsiųsta per Tamo  dienyną.  

 

Vadovėlio temos informacijos 

skaitymas, atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje, užduočių atlikimas 

pratybų sąsiuviniuose. 

 

Atsakymų 

aptarimas  

Kaupiamasis 

vertinimas  

 

Etapo kartojimo 

pamoka(4skyrius 

1-8 temos) 

 

Vaizdo pamoka Zoom platforma. 

Informacija apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo  dienyną.  

Kartojimas, savarankiškas darbas 

 

Užduotys vadovėlyje , pratybų 

sąsiuvinyje 

Atsiųstų užduočių 

vertinimas 

pažimiu 

 

http://www.youtube.com/mokslosriuba
http://www.youtube.com/mokslosriuba
http://mkp.emokykla.lt/
https://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/
https://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/


Stuburiniai 

gyvūnai 

Vaizdo pamoka Zoom platforma. 

Informacija apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo  dienyną.Individualios 

konsultacijos 

Vadovėlio temos informacijos 

skaitymas, pratybų , Eduka 

užduočių atlikimas, gyvosios 

gamtos stebėjimas 

Aptarimas Zoom 

vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas 

 

Žuvų gyvenimas 

vandenyje 

PowerPoint, Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Informacija apie pamoką 

bus išsiųsta per Tamo  dienyną. 

Individualios konsultacijos 

 

Vadovėlio temos informacijos 

skaitymas 

Akvariumo žuvyčių gebėjimo 

judėti vandenyje stebėjimas 

Pratybų , Eduka užduočių 

atlikimas 

Aptarimas Zoom 

vaizdo pamokoje, 

kaupiamasis 

vertinimas 

 

Dvejopas 

varliagyvių 

gyvenimas ( 2 

pamokos) 

PowerPoint, Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Informacija apie pamoką 

bus išsiųsta per Tamo  dienyną. 

Individualios konsultacijos 

 

Vadovėlio temos informacijos 

skaitymas, pratybų , Eduka 

užduočių atlikimas 

Aptarimas  Zoom 

vaizdo 

pamokoje,kaupia

masis vertinimas 

https://www.youtube.com/watc

h?v=znGaL3H1xrA 

Ropliai 

Sėkmingai 

išplitę 

sausumoje 

PowerPoint, Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Informacija apie pamoką 

bus išsiųsta per Tamo  dienyną. 

Individualios konsultacijos 

 

Vadovėlio temos informacijos 

skaitymas, pratybų , Eduka 

užduočių atlikimas 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=fz57ctJa024 

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas 8  kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 

Nuorodos 

Organizmams 

jutimai padeda 

išgyventi 

zoom platforma, užduotis 

pateikiama klase.eduka.lt 

platformoje 

Užduočių ir klausimų, 

pateiktų klase.eduka.lt 

platformoje, aptarimas 

ir paaiškinimas 

Eduka testo atlikimo vertinimas 

kaupiamuoju balu 

 

 

https://klase.eduka.lt/teacher/m

y-groups 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/b

iologija/ –savarankiškam žinių 

gilinimui 

Centrinė nervų 

sistema 

zoom platforma Darbas pratybose Kaupiamasis  https://klase.eduka.lt/teacher/m

y-groups 

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/b

iologija/ –savarankiškam žinių 

https://www.youtube.com/watch?v=znGaL3H1xrA
https://www.youtube.com/watch?v=znGaL3H1xrA
https://www.youtube.com/watch?v=fz57ctJa024
https://www.youtube.com/watch?v=fz57ctJa024
https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups
https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups
https://klase.eduka.lt/teacher/my-groups
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/biologija/


gilinimui 

Rūkymas zoom platforma Projektinis darbas Pažymys YouTube 

http://www.youtube.com/moksl

osriuba. 

Alkoholis zoom platforma Projektinis darbas Pažymys YouTube 

http://www.youtube.com/moksl

osriuba. 

Kontrolinis darbas zoom platforma, elk. 

paštas 

etestai.lt Pažymys  

 

Biologijos nuotolinio mokymo planas  10 kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės  

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas  
 

Nuorodos 

Populiacijos 

gausumo 

savireguliacija 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Informacija 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo  dienyną. 

Individualios konsultacijos 

 

Vadovėlio temos 

informacijos 

skaitymas, pratybų , 

Eduka užduočių 

atlikimas 

Aptarimas, vertinimas komenteru http://mkp.emokykla.lt( mielių 

populiacijos augimas) 

Savarankiškas 

darbas skyriaus 

„Organizmai ir 

aplinka“ 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Informacija 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo  dienyną. 

Individualios konsultacijos 

 

Skirtų užduočių 

atlikimas 

Eduka užduočių atlikimas. 

Pažimys 

 

Žmonių 

populiacijos 

augimas 

Vaizdo pamoka Zoom 

platforma. Informacija 

apie pamoką bus išsiųsta 

per Tamo  dienyną. 

Individualios konsultacijos 

 

Vadovėlio temos 

informacijos 

skaitymas, pratybų 

užduočių atlikimas 

  

 

Fizikos nuotolinio mokymo planas 7  kl. 

http://mkp.emokykla.lt/


Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Laidininkai ir 
izoliatoriai 

Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest 
programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru, testų atlikimo 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Fizikinių dydžių 
sistemos 

Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest 
programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru, testų atlikimo 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Ilgio matavimas. 
Metras 

Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest 
programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru, testų atlikimo 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Ilgio matavimo 
vienetai 

Tęstinė pamoka, mokytoja 

atsako į mokinių klausimus 

per tuo metu prieinamas 

programas: Zoom, Tamo 

dienyną. 

Savarankiškas darbas.  

Praktinė užduotis 

individualiam darbui.  

  

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru irkaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

 

 

Fizikos nuotolinio mokymo planas 8  kl. 

Tema Mokomosios medžiagos Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, Nuorodos 



dėstymo metodas, 

priemonės 
vertinimas 

Kietųjų kūnų, 
skysčių ir dujų 
slėgis 

Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest 
programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru, testų atlikimo 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Skysčių stulpelio 
slėgis 

Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest 
programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru, testų atlikimo 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Slėgio 
apskaičiavimo 
uždavinių 
sprendimas. 

Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Uždavinių sprendimas 

sąsiuvinyje.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest 
programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru, testų atlikimo 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Slėgio 
apskaičiavimo 
įtvirtinimas 

Tęstinė pamoka, mokytoja 

atsako į mokinių klausimus 

per tuo metu prieinamas 

programas: Zoom, Tamo 

dienyną. 

Savarankiškas darbas.  

Praktinė užduotis 

individualiam darbui.  

  

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru ir kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Susisiekiantieji 
indai. 
Vandentiekis. 
Šliuzai 

Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos 

skaitymas ir atsakymas į 

klausimus sąsiuvinyje. 

Vėliau šie klausimai bus 

panaudojami teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest 
programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru ir kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

 



Fizikos nuotolinio mokymo planas 10  kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir terminai, 

vertinimas 
Nuorodos 

Astronomijos 
pradmenys 

Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru, testų atlikimo 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Saulės sistema Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru, testų atlikimo 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Merkurijus ir 
Venera 

Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru, testų atlikimo 
vertinimas kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Žemė. Mėnulis Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 
Tamo dienyną. 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste.  

Testų atlikimas per Eduką 
programą ir etest programas. 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru ir kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 

Marsas Susitikimas per ZOOM 
programą, naujos veiklos 
apibendrinimas, užduočių 
analizė.  Visa informaciją apie 
pamoką bus išsiųsta per 

Vadovėlio medžiagos skaitymas 

ir atsakymas į klausimus 

sąsiuvinyje. Vėliau šie 

klausimai bus panaudojami 

teste.  

Testų atlikimas per Eduką 

Atsiųstų darbų vertinimas 
komentaru ir kaupiamuoju balu. 

https://klase.eduka.lt/  

http://fizikavisiems.lt/ppt5  

http://ringys.info/moodle/  

http://fizikavisiems.lt/jthj 



Tamo dienyną. programą ir etest programas. 

 

Žmogaus saugos nuotolinio mokymo planas 5, 7 ir 10  kl. 

Tema Mokomosios medžiagos 

dėstymo metodas, 

priemonės 

Užduočių tipas Atsiskaitymo būdai ir 

terminai, vertinimas 

Nuorodos 

Pavojai gamtoje 

vasarą ( 2 

pamokos) 

Užduotys pateikiamos 

zoom platformoje 

Projektinis darbas Kaupiamasis YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba, 

https://civsauga.lt/pavojai/ 

Virusinės ligos ir 

asmens higiena 

( 2 pamokos) 

Užduotys pateikiamos 

zoom platformoje 

Projektinis darbas Kaupiamasis YouTube 

http://www.youtube.com/mokslosriuba, 

https://civsauga.lt/pavojai/ 

 

http://www.youtube.com/mokslosriuba
https://civsauga.lt/pavojai/
http://www.youtube.com/mokslosriuba
https://civsauga.lt/pavojai/

