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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO,,KLEVELIS“ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA 

,,JUDĖK LAISVAI“ 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo teikėjas – Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis“ (toliau – įstaiga), įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190426118. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Grupė – 

ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

2. Įstaigos buveinės adresas – Taikos pr. 53, 91152 Klaipėda, el. pašto adresas 

direktore@ldklevelis.lt, tel. (8 46) 383 570, internetinės svetainės adresas www.ldklevelis.lt 

3. Programos pavadinimas – Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ priešmokyklinio 

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

4. Programos rengėja – Rūta Arnašienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

5. Programos koordinatorė – direktorė Birutė Šakalinienė. 

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

7. Programos apimtis – vieni 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 centras lauke. Įstaigos mokytojai kryptingai renkasi fizinio aktyvumo ir 

sveikatinimo formas bei būdus. Fizinio aktyvumo optimizavimas glaudžiai siejasi su 

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

aktyviam gyvenimo būdui, vystyti bendruomeniškus vaikų ir ugdytojų santykius. 

 

II SKYRIUS 

PRINCIPAI 

 

 10. Individualumo ir diferenciacijos. Vaikas ugdomas pagal jo patirtį, socialinę kultūrinę 

aplinką, amžiaus ypatybes, individualias galias, temperamentą, brandos ypatybes, poreikius, 

prireikus ir pagal specialiuosius ugdymosi poreikius.   1 

11. Tęstinumo. Užtikrinamas pereinamumas tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grandžių. 

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

plėtojimo, vadovaujantis visuminiu požiūriu į vaiką. 
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III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

14. Programos tikslas – tenkinti vaiko poreikį aktyviai judėti, suprasti fizinio aktyvumo 

naudą sveikatai, lavinti judesius ir fizines savybes, didinti organizmo fizinį pajėgumą.  

15. Programos uždaviniai: 

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

15.2. formuoti ir tobulinti pagrindinių judesių mokėjimą ir įgūdžius; 

15.3. tenkinti aktyvumo, saugaus judėjimo, saviraiškos poreikius; 

15.4. stiprinti organizmą, didinant jo atsparumą aplinkos veiksniams. 

 

IV SKYRIUS 

TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS 

 

16. Ugdymo metodai: 

16.1. tradiciniai: žodiniai, vaizdiniai, žaidybiniai ir praktiniai; 

16.2. kūrybiniai: interviu, ,,minčių lietus“, tyrinėjimai, eksperimentai, projektai, konkursai, 

diskusijos, improvizacijos, informacinės komunikacinės technologijos. 

17. Ugdymo formos: ryto mankšta, kūno kultūros užsiėmimai sporto salėje ir lauke, 

sveikatos valandėlės, judrieji sportiniai žaidimai sporto salėje ir sporto erdvėse lauke, aktyvus 

poilsis, sportinės pramogos, šventės, projektinės savaitės, varžybos. 

18. Programos turinys, naudojamos priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Kompetencija Turinys Priemonės 

18.1 Sveikatos Dalyvauja kasdienėje ryto mankštoje, fizinio 

ugdymo pratybose, sportiniuose renginiuose, juda 

saugiai ir apdairiai. Bėgiodamas nesusiduria su kitais 

vaikais, nesistumdo, stebi kitų veiksmus, stengiasi į 

juos lygiuotis. Teisingai atlieka rikiuotės pratimus: 

sustoja ratu, vora, eile, geba greitai persirikiuoti, 

išsiskaičiuoti, pasisukti kairėn, dešinėn; gerai 

orientuojasi erdvėje, laike, eina atbulomis, zigzagais, 

šonu. Jaučia muziką, jos tempą, prisitaiko prie jo, 

judesius atlieka ritmingai, derina judesį su 

kvėpavimu. Lavina fizines savybes, atlieka fizinius 

pratimus su sportiniu inventoriumi ir ant 

treniruoklių. Sportuodamas stebi pedagogą, jį 

mėgdžioja, stengiasi viską atlikti teisingai, stebi 

draugus, jų laikyseną. Judėdamas jaučia savo kūną, 

geba įvertinti jo galias, įvardija, kada yra pavargęs, 

moka atsipalaiduoti, kaitalioja aktyvią fizinę veiklą 

su poilsiu: eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja, 

mėto, išlaiko pusiausvyrą. Lengvai įgyja judesių 

(bėgimo, šuoliukų, metimo) įgūdžius ir juos 

Sportinis 

inventorius: 

gimnastikos 

suoliukai, 

lazdos, lankai, 

kamuoliai, 

šokdynės, 

tuneliai, 

kilimėliai, 

krepšinio, 

tinklinio stovai, 

žymekliai, 

blokai, 

bokšteliai ir kt. 

Informacinės 

technologijos, 

plakatai, 
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tobulina, moka judrių sporto žaidimų ir pratimų 

elementų, juos panaudoja kasdienėje savo veikloje  

 

stendai, 

muzikos įrašai 

18.2 Pažinimo Smalsiai, aktyviai tyrinėja aplinką, kurioje juda, 

taiko įvairius pažinimo būdus: pojūčius, suvokimą, 

mąstymą, vaizduotę; veikia, stebi, klausinėja. Turi 

žinių apie saugų elgesį gamtoje, gatvėje, namuose; 

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. Patirtį taiko judėjimo, 

žaidimų metu 

Sportinis 

inventorius, 

piešiniai, 

iliustracijos, 

plakatai, 

knygos, 

informacinės 

technologijos, 

edukacinės 

veiklos už 

įstaigos ribų 

18.3 Socialinė Judėdamas, žaisdamas veikia, planuoja, geba 

paprašyti pagalbos ir ją priimti, moka paguosti, 

užjausti, padrąsinti. Taikiai sprendžia problemas, 

konfliktus, gerbia šalia esančius, jaučia jų 

interesus, poreikius, laikosi gero elgesio taisyklių 

kodekso. Pažįsta bendruomenės gyvenimą, plėtoja 

žinias apie žmonių darbus, pomėgius, pasiekimus 

(ypač sporto srityje), įgyja bendravimo, 

bendradarbiavimo įgūdžių. Geba valdyti savo 

spontaniškus norus, paaiškina, kodėl negalima 

muštis, stumdytis, tyčiotis. Atpažįsta ir atsiriboja 

nuo situacijų, kurios kelia grėsmę orumui ir 

sveikatai 

Sportinis 

inventorius, 

iliustracijos, 

plakatai, 

knygos, 

nuotraukos, 

albumai 

18.4 Komunikavimo Aktyvios veiklos metu bendrauja, sprendžia 

problemas, dalijasi sumanymais, idėjomis, svarsto, 

pagrindžia savo nuomonę. Pataria, padeda, stebi 

kitų veiksmus, apibūdina juos. Analizuoja, 

atsirenka, kas yra gerai, o kas – ne. Lygina savo 

pastangas su kitų pastangomis, veikia komandoje, 

tarpusavio susitarime, laikosi taisyklių, etikos. 

Žaidimų metu naudoja pamėgdžiojimus, 

skaičiuotes, greitakalbes, mįsles, dainuoja. Žino 

sportinius terminus, komandas, turimą patirtį 

naudoja fizinės veiklos metu. Kuria žaidimams 

naujas situacijas, jas paaiškina, sugalvoja naujų 

pavadinimų, pritaiko sinonimų, antonimų 

reikšmes, stebi savo ir kitų vaikų kalbą 

Informacinės 

technologijos, 

pasakų bei 

muzikos įrašai, 

plakatai, 

šventės, 

edukacinės 

veiklos už 

įstaigos ribų, 

spektakliai 

18.5 Meninė Taiko įvairius meninės raiškos būdus: muziką, 

vaidybą, šokį. Judesiu kuria, imituoja, vaizduoja, 

Gamtinė 

medžiaga, 
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išgyvena; ieško naujų saviraiškos būdų; naudojasi 

garsais, spalvomis, formomis; siekia originalumo, 

judesio grožio, kūrybiškumo laisvės. Turi žinių 

apie teatrinių elementų panaudojimą – vaizduoja 

literatūrinių personažų, gyvūnų veiksmus: atlieka 

šokių žingsnelius, šoka lietuvių liaudies ratelius, 

domisi sportiniais šokiais, ritmine gimnastika. 

Meniškai kuria žaidimų aplinką: puošia savo 

kūrybos dekoracijomis, piešiniais, aplikacijomis iš 

gamtinės ir kitokios medžiagos 

sportinis 

inventorius, 

teatrinės ir 

dailės 

priemonės, 

informacinės 

technologijos, 

pasakų knygos, 

iliustracijos, 

albumai, 

plakatai, 

muzikos įrašai, 

filmai 

 

 

V SKYRIUS 

PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

19. Įgyvendinus Programą bus pasiekti šie fizinio aktyvumo ugdymo(si) pokyčiai: 

19.1. vaikas sužinos ir supras fizinio aktyvumo naudą sveikatai, išmoks aktyviai ir saugiai 

judėti, žaisti, sportuoti;  

19.2. vaikas įgis bendravimo, savikontrolės, problemų sprendimo įgūdžių, išmoks 

bendradarbiauti su vaikais ir suaugusiaisiais; 

19.3. sustiprės pedagogo, vaiko, šeimos bendradarbiavimas (konsultacijos, pozityvaus 

požiūrio į judėjimą formavimas). 

20. Ugdymo pasiekimų vertinimas: 

20.1. pasiekimų vertinimo dažnumas – neformaliojo ugdymo mokytojas vaiko ugdymo 

pasiekimus vertina nuolat. Rezultatai fiksuojami du kartus per metus (rudenį ir pavasarį); 

20.2. pasiekimų fiksavimo formos – pagal priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašą; 

20.3. taikomi metodai: neformalus ir formalus stebėjimas, pokalbis su tėvais, grupės 

pedagogais, interviu su vaiku, vaiko veiklos analizė, nuotraukos ir kt. 

 

______________________________ 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Klevelis“  

mokytojų tarybos posėdžio 2020 m. balandžio 24 d.  

protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. V4-2)  

 

 

 

 


