
PATVIRTINTA 

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

direktoriaus 

2021 m.            mėn.,     d. įsakymu Nr.  

 

Sveikos gyvensenos skyriaus edukacijos ,,Žingsniuok” 

(Kauno miesto ugdymo įstaigų 5 - 10 klasių mokiniams) 

 

Planas 

Programa skirta ugdymo įstaigų 5-10 klasių mokiniams. 

 

Tikslas: 

Ugdyti jaunimo sąmoningumą apie netradicinių fizinio aktyvumo veiklų bei sveikos gyvensenos 

svarbą organizmui, supažindinti mokinius su šiaurietiško ėjimo pagrindais. 

 

Uždaviniai: 

• Supažindinti mokinius su šiaurietiško ėjimo nauda fizinei sveikatai. 

• Skatinti mokinių kasdienį fizinį aktyvumą. 

• Lavinti fizines ypatybes: jėgą, ištvermę, lankstumą 

• Formuoti taisyklingą laikyseną. 

 

Siektini rezultatai: 

• Mokiniai susipažinę su netradicine aktyvia veikla didins kasdienį fizinį aktyvumą. Supras 

aktyvaus laisvalaikio naudą gerai savijautai ir bendrai organizmo sveikatai.  

• Formuosis tikslingas ir teisingas nuostatas apie sveiką gyvenimo būdą.  

• Užsiėmimo metu mokiniai lavins jėgą, greitumą, vikrumą, ištvermę, koordinaciją ir 

pusiausvyrą, atliks tempimo pratimus. 

 

Priemonės: 

Šiaurietiško ėjimo lazdos. Dalyviams reikalinga sportinei veiklai tinkanti apranga. 

 

Mokymo metodai ir formos: 

Žodiniai - informaciniai metodai (pasakojimas, aiškinimas, pokalbis, diskusija).  

Vaizdiniai metodai (demonstravimas, stebėjimas).  

Praktiniai metodai (fizinės veiklos užduotys). 



Informacijos šaltiniai: 

1. Šiaurietiškas ėjimas, kineziterapeuto patarimai - https://nmc.lt/apie-

sveikata/kineziterapija/siaurietiskas-ejimas-kineziterapeuto-patarimai/ 

2. Tschentscher M., Niederseer D., Niebauer J. Health Benefits of Nordic Walking A Systematic 

Review. American Journal of Preventive Medicine 2013.44(1):76-84. 

 

Edukacijos eiga: 
 

Laikas Pamokos dalys Mokytojo veikla Vaikų veikla 

15 min.  Įžanginė dalis Teorinis įvadas apie šiaurietišką ėjimą ir 

specialiai tam skirtas ėjimo lazdas. 

Šiaurietiško ėjimo nauda organizmui ir 

privalumai. 

Užsiėmimo dalių pristatymas.  Maršruto 

aptarimas. 

Klauso, diskutuoja, 

atsako į klausimus. 

60 min. Praktinė veikla. • Mokiniai supažindinami su 

šiaurietiško ėjimo lazdomis ir 

taisyklingo ėjimo technika.  

• Savarankiškai pagal 

rekomendacijas 

susireguliuojamas tinkamas lazdų 

aukštis individualiai pagal ūgį. 

• Pratimų su lazdomis 

demonstravimas, raumenų 

apšilimo pratimai.  

• Šiaurietiško ėjimo technikos 

ypatumų pristatymas/praktinė 

veikla. 

• Žygis Eigulių mikrorajone su 

šiaurietiškomis lazdomis ir 

užduotys. 

• Fizinės veiklos baigiamoji dalis - 

raumenų tempimo pratimai. 

Diskutuoja, 

atsakinėja į 

klausimus, atlieka 

užduotis, pasirenka 

tinkamą lazdų aukštį, 

dalyvauja žygyje, 

atlieka raumenų 

tempimo pratimusir 

užduotis. 

15 min. Refleksija Aptariamos įgytos žinios apie 

šiaurietiško ėjimo naudą organizmui ir jo 

Diskutuoja, aptaria, 

vertina rezultatus. 

https://nmc.lt/apie-sveikata/kineziterapija/siaurietiskas-ejimas-kineziterapeuto-patarimai/
https://nmc.lt/apie-sveikata/kineziterapija/siaurietiskas-ejimas-kineziterapeuto-patarimai/


reikšmę kasdieniame gyvenime. 

Aptariamos įvairios aktyvaus laisvalaikio 

leidimo formos. 

 

 

Metodininkė                            Ineta Daniulienė 

 

Metodininkas      Tomas Jurkuvėnas 

 


