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Sveikos gyvensenos skyriaus edukacijos ,,Sveikatos rytas” 

(ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo įstaigų mokiniams) 

 

Planas 

 

Programa skirta ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikams sveikos gyvensenos ir fizinio 

aktyvumo kompetencijų plėtojimų. 

Tikslas: 

Skatinti mokinių fizinį aktyvumą, ugdyti gebėjimą panaudoti bendruosius judėjimo įgūdžius 

kasdieninėje veikloje, sąmoningą būdą ir elgseną, 

 

Uždaviniai: 

• Per žaidimus ir aktyvias veiklas lavinti bendruosius judėjimo įgūdžius, tokius kaip: pašokimas, 

lipimas, šliaužimas, ėjimas, bėgimas ir pan.  

• Ugdyti gebėjimą būti fiziškai aktyviu ir panaudoti bendruosius judėjimo įgūdžius kasdieninėje 

veikloje 

 

Siektini rezultatai: 

• Mokiniai lavins bendruosius judėjimo įgūdžius: pašokimas, lipimas, šliaužimas, ėjimas, 

bėgimas ir pan.  

• Mokiniai bus fiziškai aktyvūs  

• Mokiniai gebės pritaikyti bendruosius judėjimo įgūdžius kasdieninėje veikloje.  

 

Priemonės: 

Sporto salė, estafečių inventorius, sporto inventorius, judrieji žaidimai, interaktyvi siena 

„ISportsWall“. 

 

Mokymo metodai ir formos: 

Informaciniai metodai - (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija) 

Judrieji metodai – (įvairūs judrūs žaidimai bendriesiems judėjimo įgūdžiams lavinti) 

Vaizdiniai metodai - (pratimų demonstravimas, stebėjimas) 



Interaktyvūs metodai – (interaktyvūs žaidimai su „ISportsWall“ siena) 

 

Informacijos šaltiniai: 

Internetinės nuorodos:  

https://www.aboscentras.lt/24-judrus-zaidimai-darzeliui/ 

https://www.amazing-int.com/isportswall/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJGn-jQ5SdY 

https://www.youtube.com/watch?v=iLCIsb_-Pqc 

 

Edukacijos eiga: 

 

Laikas Pamokos dalys Mokytojo veikla Vaikų veikla 

5 min. Įžanginė dalis Susitikimas su atvykusia grupe 

Sporto salės taisyklių paaiškinimas 

Instruktažas 

Užsiėmimo tikslo bei eigos nusakymas 

Klauso, diskutuoja, 

atsako į klausimus. 

5 min. Pramankšta 

 

Tempimo pratimai 

Pratimai su kamuoliuku rankų bei kojų 

motorikai lavinti 

Žaidimas su kamuoliukais 

Klauso, išsiaiškina, 

aktyviai daro 

pratimus bei kitas 

užduotis . 

10 min. Estafetės 

 

Estafetė su kamuoliukai 

Slydimas ant užpakalio lenkiant kojas 

Mažų lankų surinkimas 

Klauso, išsiaiškina, 

aktyviai daro 

pratimus bei kitas 

užduotis. 

15 min. Judrieji žaidimai Žaidimas su kamuoliu 

Judrusis žaidimas „Raketos“ 

Vikrumo lavinimo žaidimas 

Žaidimas su minkštais kamuoliais 

Klauso, išsiaiškina, 

aktyviai daro 

pratimus bei kitas 

užduotis, žaidžia 

įvairius žaidimus. 

5 min.  Estafetė su 

interaktyvia siena 

„ISportsWall“ 

Estafetė komandomis su interaktyvia 

siena „ISportsWall“ 

Klauso, išsiaiškina, 

aktyviai daro 

pratimus bei kitas 

užduotis, mėto 

kamuoliuką į 

interaktyvią lentą. 

https://www.aboscentras.lt/24-judrus-zaidimai-darzeliui/
https://www.amazing-int.com/isportswall/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJGn-jQ5SdY
https://www.youtube.com/watch?v=iLCIsb_-Pqc


5 min. Refleksija Tempimo pratimai 

Atsipalaidavimo pratimai 

Žaidimas „nutemk draugą“ 

Klauso, išsiaiškina, 

aktyviai daro 

pratimus, žaidžia 

žaidimus. 

 

Metodininkas       Tomas Jurkuvėnas 

 


