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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“ PRIEŠMOKYKLINIO 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“ priešmokyklinio 

ugdymo 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 – priešmokyklinio 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 pedagogai kryptingai renkasi fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo formas bei būdus. Fizinio aktyvumo optimizavimas glaudžiai siejasi su 

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

aktyviam gyvenimo būdui, vystyti bendruomeniškus vaikų ir ugdytojų santykius.   

 

II SKYRIUS 

PRINCIPAI 

 

10. Integralumo. Siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių 

plėtojimo, vadovaujantis visuminiu požiūriu į vaiką, remiamasi integraliu kompetencijų ugdymu. 

11. Individualizavimo ir diferencijavimo. Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko patirtį, socialinę 

kultūrinę aplinką, jo ugdymosi poreikius ir galimybes, interesus, pažinimo stilių, lytį, temperamentą, 

brandos ypatybes, prireikus – specialiuosius ugdymosi poreikius. 

12. Tęstinumo. Užtikrinamas pereinamumas tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grandžių. 
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III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

13. Programos tikslas – ugdyti vaikų norą aktyviai judėti ir sportuoti, didinti organizmo fizinį 

pajėgumą ir darbingumą, lavinti judesius ir fizines savybes, siekiant fizinės ir dvasinės sveikatos darnos. 

14. Programos uždaviniai:  

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

14.2. tenkinti vaiko aktyvumo, judėjimo, saviraiškos poreikius; 

14.3. skatinti draugiškus tarpusavio santykius, ugdyti bendravimo, savikontrolės, problemų 

sprendimo įgūdžius; 

14.4. skatinti kūrybiškumą, tikėjimą savo jėgomis ir sėkme. 

 

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, 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. 

Kompetencija Turinys Priemonės 

17.1. Sveikatos  Domisi, diskutuoja apie fizinio aktyvumo reikšmę 

žmogaus sveikatai. Spontaniškai juda, bėgioja, 

laipioja, šokinėja, ropoja, ridenasi, šliaužia, kybo, 

sukasi, verčiasi, čiuožia, slysta, spyruokliuoja, 

stumia, traukia, meta, ridena, muša, spiria ir t.t. 

Aktyviai veikdamas mokosi valdyti savo kūną, 

kontroliuoja laikyseną, sistemingai mankštinasi, 

sportuoja, tobulina ėjimo, bėgimo, šuolių, 

mėtymo, laipiojimo įgūdžius, lenktyniauja, atlieka 

mėgstamus ir fizines ypatybes (jėgą, greitumą, 

ištvermę, lankstumą, vikrumą koordinaciją, 

pusiausvyrą) lavinančius pratimus. Mokosi 

tvarkos ir rikiuotės pratimų: eina ir bėga ratu, 

poroje, prasilenkdamas, gyvatėle, atbulomis, 

šonu, keisdamas kryptį, tempą, greitį. Valdo 

kamuolį įvairiais būdais: meta į krepšį, ridena į 

taikinį, spiria į vartus ir t.t. Vaikšto 

plokščiapėdystės profilaktinių priemonių takeliu, 

lipa horizontaliomis ir vertikaliomis kopėtėlėmis, 

Sportinis inventorius 

(įvairaus dydžio 

kamuoliai, kopėtėlės, 

takeliai, suoliukai, 

krepšiai, vartai, 

lindynės, čiužiniai, 

čiuožimo kalneliai, 

lazdelės, vėliavėlės, 

žymekliai, lankai, 

šokdynės, virvės, 

laipiojimo sienelės, 

kubai, batutas, smėlio 

maišeliai, parašiutas, 

palapinė 

plokščiapėdystės 

priemonių rinkinys ir 

kt.). Lauko sveikatos ir 

sporto centrų 

įrengimai, 
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atlieka savimasažą su lazdelėmis ir masažiniais 

kamuoliukais. Žaidžia įvairius judriuosius, 

imitacinius, ramaus pobūdžio, atsipalaidavimo 

žaidimus. Atlieka pratimus su jogos, aerobikos, 

kalanetikos elementais. Varžosi, rungtyniauja, 

žaidžia komandinius žaidimus: krepšinį, futbolą, 

kvadratą, TAG regbį, dalyvauja estafetėse ir pan. 

Mokosi laimėti ir pralaimėti, su varžovais elgiasi 

garbingai  

plokščiapėdystės ir 

taisyklingos 

laikysenos 

profilaktikos 

priemonės, krepšinio, 

futbolo, regbio 

inventorius ir įranga 

17.2. Socialinė  Tariasi dėl taisyklių, derina, veiksmus priima 

bendrus sprendimus su bendraamžiais ir 

suaugusiais. Jaučia kito nuotaikas, išgyvenimus, 

rūpestį, rodo užuojautą. Palankiai priima kitų 

draugiškumo, palankumo ženklus. Pripažįsta ir 

gerbia kitų norus, toleruoja kitokią nuomonę, 

elgesį, išvaizdą. Atsako į probleminius klausimus, 

sprendžia loginius žaidimus, kurie skatina įžvelgti 

ir apmąstyti iškilusias problemas (kas atsitiko? 

Kodėl atsitiko? Kaip ieškoti sprendimo? Surask 

geriausią sprendimą?). Samprotauja, ką sugebės 

atlikti savarankiškai, jei reikia prašo draugų, 

suaugusiųjų pagalbos. Siūlo idėjas, imasi 

iniciatyvos idėjoms įgyvendinti, nebijoti suklysti. 

Veikdamas žaisdamas, sportuodamas sukaupia, 

išlaiko, perkelia bei paskirsto dėmesį. Mokosi 

kontroliuoti impulsus, kurį laiką kantriai, atkakliai 

tęsti veiklą. Supykęs kontroliuoja savo emocijas, 

nusiramina, atsipalaiduoja. Bendraudamas ir 

bendradarbiaudamas su kitais vaikais, pratinasi 

derinti savo veiksmus, valdyti emocijas, 

atsižvelgia į kitų vaikų nuomonę bei poreikius, 

planuoja ir kartu vykdo įvairią aktyvią sportinę 

veiklą. Su suaugusiuoju elgiasi mandagiai, 

dėmesingai, tolerantiškai, atsižvelgia į prašymus, 

laikosi taisyklių ir susitarimų, gerbia jų nuomonę 

Sportinis inventorius, 

vaizdo bei garso įrašai, 

siužetiniai žaislai, 

sporto salės taisyklės, 

smėlio laikrodžiai, 

plakatai, fotografijų 

albumai, literatūra, 

emocijų veidukai, 

lėlės, kamuoliai 

„Emocijos“ ir kt. 

 

17.3 Pažinimo  

 

Domisi ir tyrinėja artimiausioje aplinkoje 

esančius daiktus, objektus, siekia pažinti 

aplinkoje vykstančius pokyčius, jų priežastis ir 

padarinius, taiko įvairius pažinimo būdus – 

pojūčius, suvokimą, mąstymą, vaizduotę. Plėtoja 

žinias apie žmogaus kūną, jo fizines galimybes, 

lyčių skirtumus. Apibūdina save, pasako kuo 

panašus ir kuo skiriasi nuo kitų vaikų. Stebi, 

atpažįsta ir įvardina savo stiprybes, gebėjimus, 

pomėgius. Diskutuoja, samprotauja ką nori 

Knygos, žinynas, 

enciklopedijos, gamtos 

kalendorius, 

pažintiniai žurnalai, 

atvirukai, 

reprodukcijos, pasakų 

įrašai, paveikslai, 

plakatai, stalo 

žaidimai, ir kt. 

Loginiai žaidimai 
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sužinoti ar išmokti. Tyrinėja pėdutes, stebi, 

domisi pėdų masažu. Randa aplinkoje ir taiko 

įvairius pėdų masažavimo būdus. Domisi, 

smalsauja, sužino apie saugų elgesį gamtoje, 

gatvėje, namuose, įsimena įvairių pavojaus 

ženklų simbolius, vartoja jų terminus. Stebi 

gamtos reiškinius, suvokia jų įtaką fizinei 

sveikatai. Lygina, matuoja, eksperimentuoja, 

daro išvadas. Domisi sportu, įvairiomis sporto 

šakomis, įžymiais sportininkais, jų gyvenimu. 

Dalyvauja sportinėse pramogose, varžybose, 

šventėse, projektuose, viktorinose 

kompiuterinėje 

laikmenoje. Svorio, 

ilgio, tūrio, 

temperatūros bei laiko 

matavimo prietaisai 

17.4. Komunikavimo  Reiškia savo mintis, sumanymus, jausmus, 

nuotaikas. Išsako savo ir išklauso kitų nuomonę, 

svarsto ir sprendžia kylančias problemas, tariasi. 

Įvardija, kas jam įdomu, ką nori sužinoti ar 

išmokti. Sutelkia dėmesį, klausosi grupės draugų, 

mokosi išgirsti ir suprasti. Kelia probleminius 

klausimus, svarsto, aiškinasi, įsivaizduoja, 

fantazuoja. Diskutuoja, tariasi, derasi su kitais 

vaikais dėl žaidimų, sumanymų ir veiklos. Žaidžia 

įvairius kalbinius žaidimus. Bendraudamas su 

bendraamžiais ir suaugusiais naudoja mandagumo 

žodelius  

Teminiai paveikslai, 

plakatai, knygos, garsą 

įrašantys ir 

pakartojantys žaislai, 

diktofonas, 

mikrofonas, vaizdo ir 

garso įrašai ir kt. 

17.5. Meninė  Kuria ir improvizuoja savo kūno kalba, siekia 

judesio plastiškumo, išbaigtumo ir grožio, 

koordinuotai ir kūrybiškai išreiškia įvairias savo 

būsenas, išgyvenimus, atranda ir išmėgina 

atsipalaidavimui tinkančias menines priemones ir 

meninę raišką, jaučia ritmą, tempą. Kuria, 

atsipalaiduoja, naudojasi šviesos, spalvos, kvapų, 

muzikos terapijai skirtomis priemonėmis. Veikia 

laisvai, išradingai, kūrybiškai, drąsiai. Domisi, 

atranda ir tyrinėja naujus daiktus, priemones, 

garsus, judesius ir kt. Ieško atsakymų, naujų idėjų, 

netikėtų sprendimų, priemonių, lengvai ir greitai 

keičia, pertvarko, pritaiko aplinką, siekia savito 

rezultato. Džiaugiasi savitu kūrybos procesu ir 

rezultatais. 

Vaizdo ir garso įrašai, 

meninės išraiškos 

priemonės, įvairi 

gamtinė medžiaga, 

kompiuteris ir 

programinė įranga, 

žaidimai, programos. 

  

V SKYRIUS 

PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

18. Įgyvendinus Programą, bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai pažinimo ugdymo(si) 

pokyčiai: 

18.1. vaikas supras fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir savijautai;  
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18.2. išmoks aktyviai ir saugiai judėti, žaisti, sportuoti;  

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

bendradarbiauti su suaugusiais ir vaikais; 

18.4. gebės įgyvendinti kūrybinius sumanymus, improvizuoti, sustiprės vaiko savivertė. 

19. Ugdymo pasiekimų vertinimas: 

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

pokalbis su tėvais, pedagogais ir specialistais, vaiko veiklos analizė, projektinė veikla 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);  

19.3. ugdymo pasiekimų fiksavimo formos – pagal priešmokyklinio 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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