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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ 2022–2026 METŲ FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos fizinio 

aktyvumo skatinimo 

veiklos vertinimo 

kriterijai 

Kriterijų požymiai Numatomos veiklos aprašymas, nuorodos į 

dokumentus 

1. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas 

1.1. Fizinio aktyvumo 

skatinimo sistema 

mokykloje 

Ar numatote paskirti arba išlaikyti esamą asmenį (-is), 

atsakingą (-us) už fizinio aktyvumo skatinimą? 

2021 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-12. 

sudaryta fizinio aktyvumo skatinimo organizacinė grupė, 

atsakingas asmuo yra fizinio lavinimo specialistas, 

dirbantis įstaigoje. (Priedas Nr. 14) 

1.2. Fizinio aktyvumo 

skatinimo procesų ir 

rezultatų vertinimas 

Kaip numatote ateityje vertinti fizinio aktyvumo skatinimo 

procesus ir rezultatus? 

 

Fizinio aktyvumo skatinimo procesų ir rezultatų 

vertinimą atliksime pagal „Noriu viską žinoti“ 

ikimokyklinės ugdymo programos vertinimo sritį fizinis 

aktyvumas ir pagal Priešmokyklinio ugdymo programos 

numatytus kriterijus Sveikatos kompetencijos (2 kartus 

per metus). 

Rezultatus kartą per metus (besibaigiant mokslo metams) 

aptarsime organizacinėje grupėje ir su įstaigos 

administracija, atliksime SSGG analizę. Vertinimo 

rezultatai bus  naudojami fiziškai aktyviai veiklai planuoti 

bei kokybei gerinti.  

2. Veiklos sritis – fizinį aktyvumą skatinanti veikla 

2.1. Vertybinių nuostatų, 

komunikacinių ir 

technologinių įgūdžių 

Kaip numatote fizinio aktyvumo priemonėmis ugdyti 

mokinių bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius, 

kilnaus elgesio ir kitas sporto vertybes? 

Vaikų bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius ir 

kilnaus elgesio vertybes formuosime bendrų fizinį 

aktyvumą skatinančių projektų, renginių metu (pagal 
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formavimas, mokymas 

kelti individualius  

tikslus ir jų siekti  fizinio 

aktyvumo priemonėmis 

įstaigos  metinį veiklos planą). Planuojama organizuoti 

sporto šventes, žygius, tarpmokyklines ir tarpgrupines 

varžybas, šokių festivalius ir šokio šventes. Vaikams 

kūno kultūros užsiėmimų, įvairių estafečių, judrių 

žaidimų metu bus integruojamos komandinio darbo 

užduotys. Planuojama organizuoti vaikų susitikimus su 

sporto srities profesionalais, kurie dalinsis patirtimi ir 

pavyzdžiais apie komandinį darbą ir kilnų elgesį sporte. 

Ar numatote supažindinti mokinius ir juos mokyti fizinio 

ugdymo programose nustatytų ir kitų naujų, netradicinių 

sporto šakų ir (arba) fizinio aktyvumo veiklų ateityje? 

Pagal galimybes prašome išvardyti preliminariai 

planuojamas veiklas.  

Planuojama supažindinti vaikus su naujomis ir 

netradicinėmis sporto šakomis per teorinius mokymus 

pasinaudojant IKT priemonėmis. 

Planuojama vykdyti netradicines fizinio ugdymo 

užsiėmimus (Zumba, pilatesas, kalanetika, gimnastika, 

futbolas, krepšinis, kvadratas, judrieji žaidimai, 

badmintonas, kėgliai, šokiai, smiginys ir pan.), siekiant 

supažindinti vaikus su nauja sporto šaka per  praktinius 

mokymus. 

Bendradarbiaudami su tėvais ir socialiniais partneriais 

toliau planuosime: žygius, išvykas, įvairias fizinio 

aktyvumo veiklas. 

Planuojama dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 

organizuojamose sporto ir sveikatingumo renginiuose. 

Kaip numatote naudotis informacinėmis technologijomis 

(mobiliosiomis aplikacijomis, išmaniosiomis programomis, 

virtualiais žaidimais ir kt.) skatindami mokinių fizinį 

aktyvumą pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu?  

Naudojamės PowerPoint programa įvairiems 

pristatymams rengti. 

Naudojamės kompiuterinėmis programomis videoklipams 

šokio tematika kurti. 

Naudojamės išmaniuoju ekranu, išmaniosiomis fizinį 

aktyvumą skatinančiomis programėlėmis, (pvz. Just 

Dance Kids, Marsiečių mankštelės ir kt.) mankštų, kūno 

kultūros užsiėmimų ir renginių metu. 

Naudojamės Endomondo mobiliąja programėle aktyvių 

išvykų metu.  
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Naudojamės Kinect XBOX 360 žaidimų sistema aktyvių 

pertraukų metu. 

Ar numatote vykdyti mokinių fizinio pajėgumo nustatymą 

naudojant standartizuotus nacionalinius arba tarptautinius 

fizinio pajėgumo testus (mažiausiai kartą per metus)?  

Ne, įstaigoje ugdomi tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai. 

Kaip pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo rezultatus 

numatote stebėti mokinių fizinio pajėgumo kaitą, teikti 

individualizuotas konsultacijas, nustatyti individualius 

tikslus, vertinti asmeninius fizinio pajėgumo gerinimo 

pasiekimus?  

Ne, įstaigoje ugdomi tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai. 

2.2. Fiziškai aktyvios veiklos 

raiškos būdai 

Ar bus vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo pamokos, 

įskaitant šokių pamokas, per savaitę (mokykloje, 

vykdančioje bendrojo ugdymo programas)? 

Ar bus organizuojama 2 valandų trukmės fizinio 

aktyvumo veikla (mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo  programas)?  

Ar bus vykdomos 3 ir daugiau fizinio ugdymo pamokos 

per savaitę (mokykloje, vykdančioje pirminį profesinį 

mokymą mokykline profesinio mokymo organizavimo 

forma)? 

Ar bus sudaryta galimybė pasirinkti dalyką, skirtą 

studijuojančių asmenų aktyviai fizinei veiklai, pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų programose (aukštosiose 

mokyklose)?  

(Pasirenkamas vienas variantas)  

Taip, bus organizuojamos mažiausiai  2 valandų trukmės 

fizinio aktyvumo veiklos: 

- Kiekvieną savaitę po du kartus kiekvienai grupei 

organizuojami kūno kultūros užsiėmimai; 

- Kiekvieną savaitę po du kartus ikimokyklinio ir 

po trys kartus priešmokyklinio amžiaus vaikams 

organizuojami sporto šokių užsiėmimai; 

- Kiekvieną dieną kiekvienai grupei 

organizuojamos rytinės mankštos; 

- Kiekvieną dieną lauke organizuojami judrūs 

žaidimai, pasivaikščiojimai; 

- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams organizuojamos išvykos, žygiai; 

- Kartą į ketvirtį organizuojamos sportinės 

pramogos/sveikatos savaitės visoms grupėms. 

Kokias pasyvaus sėdėjimo pamokų metu trumpinimo 

priemones numatote taikyti?  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas paruošia 

medžiagą ir suorganizuoja mokymus pedagogams apie 

aktyvius poilsio metodus veiklų metu, pedagogai taikys: 

- Reguliarus akių pailsinimas (3 min. pratimai akims); 

- Pratimų atlikimas veiklų metu per aktyvias pertraukėles 

(mankšta su šokio elementais, kamuoliais, kitomis 

priemonėmis, pratimai gerinantys laikyseną, 
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improvizaciniai judesiai pagal muziką,  pirštų bei įvairūs 

judrieji žaidimai); 

- Esant palankioms oro sąlygoms veiklos vedamos lauke; 

- Priklausomai nuo suplanuotos veiklos vesti vaikams 

veiklas keičiant sėdėjimo padėtis, stovint. 

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti 

pertraukų metu?  

 Just Dance šokių panaudojimas mankštų ir renginių 

metu. 

VVSB inicijuojamų aktyvių pertraukų organizavimas 

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti prieš 

pamokas?  

Kiekvienoje grupėje organizuojama rytinė mankšta, 

vasaros metu - lauke. 

Kokią dalį lėšų nuo visų mokyklos lėšomis finansuojamų 

būrelių numatote skirti sporto / fizinio aktyvumo būreliams 

finansuoti? 

Atsakingai suplanavus visas įstaigai skirtas lėšas -  veikla 

vaikams organizuojama nemokamai. 

Kaip numatote mokiniams sudaryti galimybes išmokti 

plaukti?  

Šios galimybės nenumatome. 

Kaip ir kokius fizinį aktyvumą skatinančius renginius 

numatote vykdyti ateityje?  

Vykdome ir vykdysime ateityje: 

- rytinės mankštos; 

- kūno kultūros užsiėmimai 

- sporto šokių užsiėmimai; 

- judrieji žaidimai; 

- estafetės; 

- sportinės pramogos; 

 - sporto šventės; 

- žygiai, akcijos, varžybos, iškylos; 

- netradicinės kūno kultūros pamokos, siekiant 

supažindinti vaikus su naujomis sporto šakomis; 

Dalyvaujame ir dalyvausime: 

- Nacionalinio projekto „Sveikatiada“ veikose; 

- projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ veiklose; 

- projekto „Sveikata visus metus“ veiklose; 

- Europos judumo savaitės veiklose; 

- Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamose sporto ir 
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sveikatingumo renginiuose. 

3. Veiklos sritis – fizinė aplinka 

3.1. Mokyklos aplinkos 

pritaikymas pagal 

mokyklos bendruomenės 

fizinio aktyvumo 

poreikius 

Kaip numatote tęsti mokyklos fizinės aplinkos pritaikymo 

mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo poreikiams 

darbus ir (arba) išlaikyti esamą infrastruktūrą?  

Esama infrastruktūra ir inventorius yra atviri, prieinami ir 

tinkami visai įstaigos bendruomenei.  Įsigytas naujas 

žaidimo aikštelių inventorius, įrengti nauji žaidimų 

kompleksai, įsigyta sportinę įrangą (laipteliai, lygsvaros 

takelis, labirintai). Atnaujinti lauko įrengimai leidžia 

vaikams išnaudoti fizines galimybes: laipiojimo, lindimo, 

čiuožinėjimo, šokinėjimo. Įrengti krepšinio stovai, 

futbolo vartai leidžia aktyviai judėti. 

Stengdamasi užtikrinti aplinkos funkcionalumą 

aukščiausios kokybės prekėmis papildyta vidinė sporto 

erdvė: pagalvėlėmis su skaičiais, pagalvėlėmis su 

raidėmis, reguliuojamo aukščio barjerais, gimnastikos 

rinkiniais, estafečių rinkiniais, diskais vaikščiojimui-

balansavimui. 

Atnaujinta sportinė bazė: 

- mankštos kilimėlių ir plokščiapėdystės 

profilaktikos priemonių įsigijimas ir kt.; 

- nauji krepšinio lankai ir tinkleliai, nauji futbolo ir 

krepšinio kamuoliai. 

Planuojama įsigyti: 

-  mankštos kilimėliai; 

-  sporto priemonės žaisti orientacinius, inovatyvius 

žaidimus.; 

Planuojama įrengti lauko bėgimo takelius. 

Ar numatote mokyklos teritorijoje įrengti vietas 

dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. aktyvaus 

keliavimo priemonėms laikyti ir (arba) išlaikyti esamą 

įrangą, kaip to bus siekiama?  

Įstaigos teritorijoje yra įrengti stovai dviračiams 

prirakinti, planuojame įrengti dar papildomų vietų. 

 

3.2. Mokinių fizinio 

aktyvumo skatinimas už 

Ar numatote sudaryti naujas arba tęsti esamas sutartis su 

sporto infrastruktūros valdytojais dėl galimybės naudotis jų 

Numatome tęsti glaudų bendradarbiavimą su Vilniaus 

miesto Lazdynų mokykla   
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mokyklos ribų bazėmis, trenerių paslaugomis, dalyvauti sporto klubų 

veiklose ir kt.?  

bei naudotis jos sporto baze. 

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai 

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių 

asmenų profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas fizinio 

aktyvumo skatinimo 

klausimais 

Kaip numatote organizuoti mokytojų ir kitų ugdymo 

procese dalyvaujančių asmenų profesinių kompetencijų 

tobulinimą fizinio aktyvumo skatinimo klausimais? 

Įstaigos bendruomenės nariai bus skatinami dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose, 

konferencijose, paskaitose), susijusiuose su fiziniu 

aktyvumu. 

 Numatoma keistis informacija ir gerąja patirtimi su 

kitomis mokyklomis - aktyvių mokyklų tinklo narėmis, 

rengti pranešimus. 

Pedagogai dalyvaus Vilniaus visuomenės sveikatos biuro 

ir projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“  

organizuojamuose mokymuose apie vaikų fizinį 

aktyvumą. 

4.2. Bendradarbiavimas su 

partneriais 

Kaip numatote kviesti gyvenamosios vietovės 

bendruomenės narius bei socialinius partnerius skatinti 

mokinių fizinį aktyvumą ir dalyvauti fizinio aktyvumo 

veiklose? 

Skatinsime vaikus ir jų šeimos narius dalyvauti 

mokyklos, miesto organizuojamuose renginiuose 

(šventėse, konkursuose, varžybose) atstovaujant 

mokyklai. 

Numatome rengti vaikų, pedagogų ir tėvų žygius 

pėsčiomis. 

Kartu su socialiniais partneriais – lektoriais  tėvams 

organizuosime seminarus, paskaitas, diskusijas apie vaikų 

fizinį aktyvumą, organizuosime sportines šventes visai 

bendruomenei.  

(www.zemuogele.lt/planavimo-dokumentai) 

4.3. Aprūpinimas 

materialiaisiais ištekliais 

Kaip ir kokį fiziniam aktyvumui reikalingą inventorių, 

metodinę medžiagą, mokymo priemones numatote įsigyti? 

Planuojame įsigyti mankštos kilimėlius. 

Planuojame įsigyti Kinect žaidimų konsolę. 

Planuojame įsigyti Kinect XBOX 360 žaidimų sistemą. 

Planuojame įsigyti naujus futbolo, krepšinio kamuolius. 

Planuojame įsigyti gimnastikos gumas, šokdynes. 

Interaktyvias grindis sporto salėje bei įvairų fizinį 

aktyvumą skatinantį inventorių. 

http://www.zemuogele.lt/planavimo-dokumentai
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 (www.zemuogele.lt/planavimo-dokumentai) 

5. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo veiklos sklaida 

5.1. Fizinio aktyvumo veiklos 

patirties sklaidos 

vykdymas ir jo plėtra 

Kaip numatote skleisti fizinio aktyvumo patirtį? Fizinio aktyvumo renginių informacija bus pateikiama 

mokyklos internetinėje svetainėje, informacijos 

stenduose, socialinio tinklo facebook uždarose grupėse. 

Dalinsimės gerąja patirtimi per SMLPC tinklalapį. 

Rengsime filmuotą medžiagą apie vaikų sveikatinimo 

veiklas įstaigoje.  

Dalyvausime konferencijose, seminaruose. 

(www.zemuogele.lt) 

 

 

http://www.zemuogele.lt/planavimo-dokumentai
http://www.zemuogele.lt/

