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SVEIKOS GYVENSENOS KRYPTIES EDUKACINĖS PROGRAMOS  

,, JUDESIO INOVATORIAI“ 

PLANAS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EDUKACINĘ PROGRAMĄ 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 kl., 5-10 kl.  

Trukmė 45 min. 

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKTINI REZULTATAI 

Tikslas Formuoti teigiamą vaikų požiūrį į sveikatos stiprinimą taikant 

inovatyvias fizinio aktyvumo priemones, ugdyti mokinių 

saviraiškos pojūtį, vaizduotę, pasitikėjimą savimi ir skatinti 

rinktis aktyvius laisvalaikio praleidimo būdus. 

Uždaviniai 1. Didinti mokinių fizinį pajėgumą, lavinti judesius ir fizines 

ypatybes siekiant fizinės, socialinės ir emocinės naudos. 

2. Supažindinti mokinius su netradicinėmis judėjimo 

formomis panaudojant interaktyvius bei inovatyvius ugdymo 

metodus, skirtus fizinėms ypatybėms lavinti. 

3. Skatinti mokinius rinktis sveiką gyvenimo būdą bei įdiegti 

natūralų, kasdieninį fizinio aktyvumo įprotį. 

Siektini rezultatai Vaikai įgytas žinias gebės taikyti praktinėje veikloje, supras 

fizinio aktyvumo naudą organizmo funkcijoms: 

1. Sužinos bendrojo fizinio aktyvumo rekomendacijas 

vaikams ir paaugliams (nuo 5 iki 17 metų); 

2. Gebės skirti sąvokas: fizinis pasyvumas ir fizinis 

aktyvumas; 

3. Išmoks ieškoti naujų fizinio aktyvumo formų kasdieninėje 

veikloje; 

4. Susipažins su interaktyviomis fizinio aktyvumo praleidimo 

formomis. 

 

1. EDUKACINĖS PROGRAMOS TEMA „JUDESIO INOVATORIAI“. 

 

Dalyvių amžius/klasė 1-4 kl., 5-10 kl.  

Grupės dydis Iki 30 mokinių. 

Trukmė 45 min. 

Užsiėmimo vieta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. 

Edukacinės programos temos 

anotacija 

Programos metu mokiniai atliks fizinio aktyvumo užduotis, 

kurios skatins teigiamą požiūrį į sveikatos stiprinimą taikant 

inovatyvias fizinio aktyvumo priemones, tokias kaip: IMO 

Learns kubai, Xbox one konsolė su Kinekt įrenginiu, ISports 

Wall interaktyvi žaidimų aikštelė. Taip pat mokiniai įgis  

saviraiškos pojūtį, vaizduotę, pasitikėjimą bus skatinami 

rinktis aktyvius laisvalaikio praleidimo būdus. 

METODINĖ INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 



 

Laikas Užsiėmimo dalys  Veikla 

5 min. Įžanginė dalis Teorinis įvadas, kurio metu pateikiama informacija apie 

fizinį aktyvumą ir jo formas. Aptariamos svarbiausios 

aktyvaus laisvalaikio praleidimo formos. 

35 min. Praktinė veikla Praktinė veikla: 

1.   Pramankšta. 

2.   Mokiniai supažindinami su fizinės veiklos formomis ir jų 

nauda organizmui. 

3.   Judrioji dalis su „iMO-LEARN“ kubais. 

4.   Pristatomos interaktyvių žaidimų galimybės per fizinę 

veiklą su  „Xbox one“. 

5.   Estafetės interaktyvioje žaidimų aikštelėje  iSportsWall“ 

5 min Refleksija Aptariamos naujai įgytos žinios. 

 

 

 

Metodininkė                            Ineta Daniulienė 

 

(Parašas)    (Vardas pavardė) 

 

Metodininkas      Tomas Jurkuvėnas 

 

   (Parašas)    (Vardas pavardė) 

 

 

 

Priemonės  IMO Learns kubai, Xbox one konsolė su Kinekt įrenginiu, 

ISports Wall interaktyvi žaidimų aikštelė, sportinis 

inventorius. 

Mokymo(si) metodai ir formos Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, 

pokalbis, diskusija).  

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, stebėjimas).  

Praktiniai metodai (fizinės veiklos užduotys). 

Informaciniai šaltiniai ir 

literatūra 

1. Blauzdys, V. Naujoviška kūno kultūros pamoka: mokymo 

priemonė kūno kultūros specialybės studentams, 

magistrantams.- Vilnius: VPU l-kla, 2002. -84p. 

2. Zumeras R. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. 

Bendrosios fizinio aktyvumo rekomendacijos 3 amžiaus 

grupėms. Metodinės rekomendacijos. 2018. Vilnius. 


