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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS  

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO AKTYVUMO OPTIMIZAVIMO 

PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo teikėjas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ (toliau – Įstaiga), 

įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190425735. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Grupė – 

ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

2. Įstaigos buveinės adresas – Baltijos pr. 77, LT-94122 Klaipėda, Lietuvos Respublika, 

telefonas (8 46) 345731, faksas (8 46) 340078, elektroninio pašto adresas 

rastine@zelmenelisklaipeda.lt, interneto svetainės adresas www.zelmenelisklaipeda.lt 

3. Programos pavadinimas – Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ikimokyklinio 

amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programa (toliau – Programa). 

4. Programos rengėjai: Loreta Ilona Navardauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Dalia Vaitkienė neformaliojo ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė. 

5. Programos koordinatorius – direktorė Genovaitė Žmuidienė. 

6. Programos trukmė – tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį. 

7. Programos apimtis – vieneri mokslo metai. 

8. Programos dalyviai – ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

9. Programos įgyvendinimui Įstaigoje sukurtos palankios materialinės ir ugdymo(si) 

sąlygos skatinančios vaikų fizinį aktyvumą: sporto salė su įvairiu sportiniu inventoriumi, 

sveikatingumo ir sporto centrai lauke. Įstaigos mokytojai kryptingai renkasi fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo formas bei būdus. Fizinio aktyvumo optimizavimas glaudžiai siejasi su ikimokyklinio 

ugdymo programa, kurios vienas iš tikslų − formuoti teigiamą nuostatą sveikam ir aktyviam 

gyvenimo būdui, vystyti bendruomeniškus vaikų ir ugdytojų santykius.   

 

II SKYRIUS 

PRINCIPAI 

 

10. Sveikatingumo. Siekiama fizinės ir dvasinės sveikatos darnos, ugdant vaiko elgesį ir 

vertybes, kurios sudarytų sveikos ir saugios gyvensenos pagrindus.  

11. Humaniškumo. Pagarba vaikui, tinkama vaiko fizinių ir psichinių galių plėtotė, 

prasmingas vaiko poreikius, interesus ir galimybes atitinkantis ugdymo turinys bei metodai, vaiko 

pasitikėjimas suaugusiais. 

12. Individualizavimo ir diferencijavimo. Organizuojamas fizinio aktyvumo 

optimizavimas atsižvelgiant į vaikų grupės ar į konkretaus vaiko sveikatą, individualius poreikius, 

gebėjimus, interesus, galimybes ir amžių.  

mailto:rastine@zelmenelisklaipeda.lt
http://www.zelmenelisklaipeda.lt/
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III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

13. Programos tikslas – tenkinti vaiko poreikį aktyviai judėti siekiant fizinės ir dvasinės 

sveikatos darnos. 

14. Programos uždaviniai:  

14.1. padėti vaikui išsiaiškinti ir suprasti fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir savijautai, 

skatinti aktyviai ir saugiai judėti, sportuoti, žaisti; 

14.2. ugdyti vaikų fizines kūno galias, atsižvelgiant į individualius gebėjimus, fizinį 

pajėgumą, sveikatos būklę; 

14.4. stiprinti šeimos ir darželio bendradarbiavimą puoselėjant sveikatos vertybes. 

 

IV SKYRIUS  

TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS 

 

15. Ugdymo metodai: 

15.1. tradiciniai - žodiniai, vaizdiniai, žaidybiniai, praktiniai;  

152. kūrybiniai (aktyvinamieji) - „minčių lietus“, interviu, diskusijos, konkursai, 

inscenizacijos, improvizacijos, eksperimentai, tyrinėjimai, projektai, „Žinau, noriu žinoti, 

sužinojau“, informacinės ir komunikacinės technologijos.  

16. Ugdymo formos: ryto mankšta, kūno kultūros valandėlės sporto salėje ir lauke, 

sveikatos valandėlės, judrieji ir sportiniai žaidimai sporto salėje ir sveikatos ir sporto centruose 

lauke, aktyvus poilsis, plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos pratybos, sportinės pramogos ir 

šventės, projektinės savaitės ir sveikatos dienos, edukacinės veiklos, ekskursijos, varžybos.  

 

17. Programos turinys, naudojamos priemonės, įranga: 

Eil. 

Nr. 

Sritis Turinys Priemonės  

17.1. Fizinis 

aktyvumas 

Aktyviai juda, eina, šliaužia, ropoja, lipa, lenda, 

šokinėja, meta, gaudo, spiria, bėga keisdamas 

kryptį, tempą, išlaiko pusiausvyrą. Pratinasi 

daryti, atlieka rytais mankštą. Atlieka 

pagrindinius judesius įvairiais būdais: sėdint, 

stovint, gulint. Savarankiškai įveikia įvairias 

kliūtis. Mokosi tvarkos ir rikiuotės pratimų. 

Derina rankų, kojų judesius, atlieka pratimus 

motorikos, koordinacijos lavinimui. 

Sportuodamas orientuojasi erdvėje, laike, 

adekvačiai reaguoja į įvairius signalus. Atlieka 

pratimus su jogos, aerobikos elementais. 

Mokosi valdyti kamuolį įvairiais būdais: meta į 

krepšį, ridena į taikinį, spiria į vartus ir t.t. 

Atlieka fizinius pratimus plokščiapėdystės, 

taisyklingos laikysenos profilaktikai. 

Lenktyniauja, varžosi, žaidžia judriuosius, 

Sportinis inventorius 

(įvairaus dydžio 

kamuoliai, lankai, 

šokdynės, takeliai, 

lindynės, čiuožimo 

kalneliai ir kt.), 

sveikatos ir sporto 

centrų įrengimai 

(lauke), treniruokliai, 

gimnastikos įrenginiai, 

įvairi atributika 

judriems žaidimams ir 

estafetėms, krepšinio, 

regbio, žolės riedulio, 

ledo rutulio ir kt. 

inventorius ir įranga. 

Grūdinimui skirtos 
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imitacinius žaidimus, estafetes, atlieka 

kūrybines užduotis. Žaidžia ramaus pobūdžio, 

atsipalaidavimo žaidimus. Važinėjasi 

riedučiais, paspirtuku, dviračiu, rogutėmis. 

Žaidžia sportinius žaidimus: krepšinį, regbį, 

žolės riedulį, ledo rutulį, kvadratą ir kt. 

Dalyvauja įvairiose pramogose, šventėse, 

varžybose ir konkursuose 

priemonės, saugumo ir 

pirmos pagalbos 

priemonės, vaizdo ir 

garso įrašai  

 

 

17.2. Emocijų 

suvokimas ir 

raiška 

Mimika, kūno judesiais ir garsais išreiškia 

džiaugsmą, liūdesį, baimę, pyktį. Atpažįsta kito 

vaiko ar suaugusiojo emocijas ir jausmus, 

mokosi paguosti, užjausti. Rodo iniciatyvumą, 

pasitenkinimą vykstančia veikla, jeigu kas 

nepatinka, pasitraukia, nueina šalin, bando 

laikytis susitarimų. Nusiramina, atsipalaiduoja 

klausydamasis ramios muzikos. Sugalvoja kelis 

konflikto sprendimo būdus, numato jų taikymo 

pasekmes. Blogai jausdamasis kreipiasi 

pagalbos į suaugusįjį  

Veidrodis, didaktiniai 

žaidimai „Pažink 

jausmus“ ir pan., 

plakatai, jausmų 

kortelės bei knygelės, 

vaizdo bei garso įrašai, 

siužetiniai žaislai, 

fotografijų albumai, 

emocijų veidukai, 

kamuoliai „Emocijos“ 

ir kt. 

17.3. Savireguliacija 

ir savikontrolė 

Pratinasi valdyti savo emocijų raišką ir 

veiksmus, susipažįsta su įvairiais 

nusiraminimo, atsipalaidavimo būdais. 

Kontroliuoja savo elgesį, išbando įvairius 

konfliktų sprendimo ar savo interesų gynimo 

būdus. Stengiasi suvaldyti savo pyktį ir įniršį. 

Nusiramina kalbėdamas apie tai, kas jį 

įskaudino. Bando susilaikyti nuo netinkamo 

elgesio, ieško taikių išeičių, kad neskaudintų 

kitų. Supranta susitarimų, taisyklių prasmę bei 

naudingumą ir dažniausiai savarankiškai jų 

laikosi. Žaisdamas, sportuodamas mokosi 

kontroliuoti laikyseną, sekti eiseną. Garbingai 

rungtyniauja, lenktyniauja, džiaugiasi pergale, 

mokosi pralaimėti 

Sporto salės taisyklės, 

atsipalaidavimui skirtos 

priemonės, smėlio 

laikrodžiai, plakatai, 

literatūra, vaizdo bei 

garso įrašai, siužetiniai 

žaislai, kt. 

17.4. Iniciatyvumas 

ir atkaklumas 

Energingai žaidžia, ką nors veikia, laisvai juda 

erdvėje, pats keičia veiklą, pasirenka draugus. 

Ekspresyviai reiškia savo norus. Išbando naujas 

priemones, žaislus, žaidimus, neįprastą veiklą. 

Pats pasirenka priemones ir kryptingai plėtoja 

veiklą vienas ir su draugais. Žaisdamas 

grupinius žaidimus pasiskirsto vaidmenimis, 

derina veiksmus, siekia pergalės. Savarankiškai 

bando įveikti kliūtis savo veikloje, nepasisekus 

bando įtraukti bendraamžius  

Gimnastikos suoleliai, 

kopėtėlės, įvairaus 

dydžio kamuoliai, 

takeliai, lindynės, 

čiuožimo kalneliai, 

lazdelės, vėliavėlės, 

lankai, šokdynės, 

virvės, kėgliai, batutai, 

parašiutas, palapinė ir 

kt.    

17.5. Kūrybiškumas Kuria ir improvizuoja, išreiškia save judesiu, Sporto inventorius ir 
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mimika, gestais. Kūno kalba atskleidžia savo 

individualumą, kūrybiškumą, reiškia jausmus ir 

nuotaiką, atkartoja gamtos reiškinių, gyvūnų 

veiksmus. Domisi, pastebi ir smalsiai reaguoja į 

naujus daiktus, priemones, garsus, žmones, 

aplinkos pasikeitimus. Sportuodamas, 

žaisdamas atlieka įsivaizduojamus simbolinius 

veiksmus. Kelia probleminius klausimus, 

diskutuoja, siūlo idėjas, fantazuoja, tyrinėja, 

ieško atsakymų, naujų idėjų, netikėtų 

sprendimų. Lengvai sugalvoja, keičia idėjas, 

siūlo kelis variantus, inicijuoja naują veiklą. 

Džiaugiasi savitu veiklos procesu ir rezultatu. 

Drąsiai, savitai eksperimentuoja, nebijo 

suklysti, daryti kitaip 

priemonės, siužetiniai 

žaislai, gamtinės 

medžiagos, mikrofonai, 

vaizdo bei garso įrašai, 

kt.  

17.6. Santykiai su 

bendraamžiais 

Domisi bendraamžiais, kartu žaidžia bendrus 

žaidimus, tariasi dėl siužeto, taisyklių, sportinio 

inventoriaus, priemonių. Geranoriškai veikia 

kartu su kitais, diskutuoja, siūlo savo 

sumanymus ar priima kitų idėjas. Rodo 

iniciatyvą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais 

vaikais, palaikyti su jais gerus santykius, 

domisi skirtumais tarp vaikų ir juos toleruoja, 

mokosi padėti kitam vaikui. Dalijasi žaislais ir 

kovoja už kitų teisę žaisti paeiliui. Siekdamas 

rasti kompromisą, įsitraukia į derybų procesą, 

ieško nesutarimo, konflikto sprendimo būdų 

arba prašo suaugusiojo pagalbos. Sportuoja, 

varžosi su bendraamžiais, pratinasi laikytis  

taisyklių, gerbti varžovą   

Sporto inventorius ir 

priemonės.  

 

IV SKYRIUS  

PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

18. Įgyvendinus Programą, bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai fizinio aktyvumo 

ugdymo(si) pokyčiai: 

18.1. vaikas supras fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir savijautai, išmoks aktyviai ir saugiai 

judėti, žaisti, sportuoti;  

18.2. įgis bendravimo, savikontrolės, problemų sprendimo įgūdžių, išmoks bendrauti ir 

bendradarbiauti su suaugusiais ir vaikais; 

18.3. sustiprės šeimos ir darželio bendrystė puoselėjant sveikatos vertybes. 

19. Ugdymo pasiekimų vertinimas: 

19.1. taikomi metodai: neformalus ir formalus stebėjimas, interviu su vaiku, pokalbis su 

tėvais, grupių ir darželio pedagogais,  vaiko veiklos analizė, nuotraukos ir kita; 

19.2. ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas – neformaliojo ugdymo mokytojas vaiko 

pasiekimus vertina nuolat. Stebėjimų rezultatai fiksuojami du kartus per metus (rudenį ir pavasarį);  
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19.3. ugdymo pasiekimų fiksavimo formos – pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašą.  

 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 

mokytojų tarybos 2019 m. gegužės 29 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu  

(protokolas Nr. V4-1)  
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