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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

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

įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190435843. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Grupė 

– ikimokyklinio ugdymo mokykla.  
2. Įstaigos buveinės adresas – Reikjaviko g. 5, 94245  Klaipėda, Lietuva,  tel. (8 46) 34 

63 06, el. pašto adresas: info@papartelis.lt,  internetinės svetainės adresas: www.papartelis.lt  
3. Programos pavadinimas – Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio ugdymo programa (toliau – programa).  
 4. Programos rengėja – Ona Palevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  
 5. Programos koordinatorė – Irena Daukšienė, direktorė.  
 6. Programos trukmė – tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį.  
 7. Programos apimtis – vieni mokslo metai.  
 8. Programos dalyviai – priešmokyklinio amžiaus vaikai.  
 9. Programos aktualumas: 

 9.1. fizinio ugdymo skatinimas, vaiko, šeimos, mokytojo sveikatos stiprinimas; 

  9.2. švietimo paslaugų veiksmingumo bei kokybės gerinimas, fizinės veiklos 

integravimas į priešmokyklinio ugdymo programą; 

9.3. tikslingai ir efektyviai naudoti turimus materialinius išteklius.  
10.  Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios materialinės, intelektualinės 

ir ugdymo (si) sąlygos: įrengta sporto salė, įsigytas įvairus sportinis inventorius, skirtas aktyviai 

fizinei veiklai, sukaupta literatūra apie sveiką gyvenseną ir sveikatos stiprinimą. 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 

 

11. Programa sudaryta atsižvelgiant į šiuos ugdymo principus: 

11.1. humaniškumo – pripažįstama teisė būti fiziškai kitokiam: suprasti judesio „kalbą“ ir 

išreikšti save per judesį, siekti išraiškos kūrybiškumo, estetiškumo, savitumo, tyrinėti judesį ir 

pajusti savo kūno galimybes, diegiama garbaus varžymosi idėja sporte, sudaroma teigiama aplinka; 

mailto:info@papartelis.lt,


11.2. individualizavimo ir diferencijavimo – ugdymas individualizuojamas, atsižvelgiant 

į vaiko amžių, fizinį parengtumą, jo poreikius, patirtį bei interesus, lytį, sveikatos būklę, prireikus – 

specialiuosius ugdymo poreikius; 

11.3. integralumo – garantuojamas fizinio, psichinio ir socialinio ugdymo darna, 

vadovaujantis visuminiu požiūriu į vaiką; 

11.4. socialinio kultūrinio kryptingumo – ugdymas pagrįstas bendražmogiškomis, 

tautinėmis, pilietinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis; 

11.5. sąveikos principas – ugdymas grindžiamas visų ugdymo proceso dalyvių (vaiko, 

tėvų (globėjų), mokytojų ir kitų specialistų) sąveika, keičiantis nuomonėmis, įžvalgomis, dalijantis 

patirtimi, kartu ieškant atsakymų į kylančius klausimus; 

11.6.  tęstinumo – užtikrinamas pereinamumas tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grandžių; 

11.7. vaizdumo – sudaryti aiškų judėjimo veiksmo vaizdinį ir siekti jį taisyklingai 

įvaldyti. 

 

III SKYRIUS  
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

12. Programos tikslas – ugdyti vaikų norą aktyviai judėti ir sportuoti, stiprinti vaiko fizinę 

ir psichinę sveikatą, tenkinant judėjimo bei saviraiškos poreikius, siekiant fizinės ir dvasinės 

sveikatos darnos.  
13.Programos uždaviniai: 
 
13.1. padėti vaikui išsiaiškinti ir suprasti fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir savijautai; 
 
13.2. formuoti ir tobulinti pagrindinių judesių mokėjimus ir įgūdžius; 
 

13.3. tenkinti ir žadinti vaiko poreikį judėti, taikyti įvairias fizinio aktyvumo skatinimo 

veiklos formas; 

13.4. stiprinti mokytojo, vaiko, šeimos sąveiką, siekiant pozityvaus požiūrio į aktyvią 

fizinę veiklą; 

13.5. stiprinti vaiko organizmą, didinat jo atsparumą aplinkos veiksniams; 

13.6. vertinti vaikų fizinę parengtį fizinės veiklos savianalizei (2 kartus per metus); 

13.7. formuoti judesių įgūdžius ir ugdyti gebėjimą tai taikyti konkrečioms gyvenimo 

sąlygoms: buityje, sporte. 

14. Programa įgyvendinama pagal iš anksto sudarytą veiklos tvarkaraštį. Fizinio ugdymo 

vaikų veikla vyksta fizinio ugdymo salėje, lauke (įstaigos kieme, sporto aikštyne). 
 
15. Fizinio ugdymo veikla vykdoma su visa grupe arba pogrupiais (atsižvelgiant į 

lankančių vaikų skaičių). 

 

IV SKYRIUS  
TURINYS. PRIEMONĖS. METODAI 

 

16. Vykdant programą bus naudojami šie metodai:  

16.1. kūrybinis – sudarantis sąlygas vaikams reikšti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti 

kokybiškesnių sprendimo būdų;  

16.2. žaidybinis – skatinantis vaikų teigiamas emocijas, padedantis formuotis ugdymo 

įgūdžiams, natūraliu būdu koncentruojantis dėmesį į veiklą;  

16.3. žodinis (pokalbis, pasakojimas, aiškinimas, diskusija, aptarimas) – suteikiantis 

galimybę perduoti bei gauti informaciją ir natūraliai bendrauti;  



16.4. vaizdumo – naudojamas fizinių pratimų vaikų juntamajam suvokimui ir matomojo 

judesio vaizdiniui sudaryti;  

16.5. praktinis – padedantis vaikams per veiklą pažinti ir suprasti savo kūną, emocijas, 

suprasti supančią aplinką;  

16.6. projektinis – padedantis vaikams būti aktyviems. 

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

sveikatos valandėlės, judrieji – sportiniai žaidimai, plokščiapėdystės ir taisyklingos laikysenos 

pratybos, sportinės pramogos, projektinė veikla, edukacinė veikla ir kita. 

18. Programos turinys, naudojimo priemonės: 

Eil. Nr. Kompetencijos Turinys Priemonės, įranga 

18.1. Sveikatos  Domisi apie fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus 

sveikatai. Sportuodamas stebi mokytoją, jį 

mėgdžioja, stengiasi viską atlikti teisingai, stebi 

draugus, jų laikyseną. Spontaniškai juda, bėgioja, 

laipioja šokinėja, ropoja, ridenasi, šliaužia, kybo, 

sukasi, verčiasi, čiuožia, slysta, spyruokliuoja, 

meta, meta, ridena ir kt. Bėgiodamas nesusiduria 

su kitais vaikais, nesistumdo, stebi kitų veiksmus, 

stengiasi į juos lygiuotis. 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, pasilenkdamas, 

gyvatėle, atbulomis, šonu, keisdamas kryptį, 

tempą, greitį. Valdo kamuolį įvairiais būdais: 

meta į krepšį, ridena į taikinį, spiria į vartus ir kt. 

Vaikšto plokščiapėdystės profilaktinių priemonių 

takeliu, lipa horizontaliomis ir vertikaliomis 

kopetėlėmis. Žaidžia įvairius judriuosius, 

imitacinius, ramaus pobūdžio, atsipalaidavimo 

žaidimus. Varžosi rungtyniauja, žaidžia 

komandinius žaidimus, krepšinį, futbolą, kvadratą, 

estafetėse. Mokosi laimėti ir pralaimėti, su 

varžovais elgiasi garbingai 

Sportinis inventorius: 

įvairaus dydžio 

kamuoliai, kopetėlės, 

pusiausvyros takeliai, 

krepšinio bei futbolo 

priemonės, čiužiniai, 

lazdelės, kėgliai, 

tuneliai, laipiojimo 

sienelės, parašiutas, 

smėlio maišeliai ir kt. 

Plokščiapėdystės ir 

taisyklingos laikysenos 

profilaktikos priemonės  

18.2. Pažinimo  Domisi ir tyrinėja artimiausioje aplinkoje esančius 

daiktus, objektus, siekia pažinti aplinkoje 

vykstančius pokyčius. 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 sužinoti ar išmokti. Domisi 

pėdų masažu. Randa aplinkoje ir taiko įvairius 

pėdų masažavimo būdus. Domisi, smalsauja, 

sužino apie saugų elgesį jį supančioje aplinkoje, 

įsimena įvairių pavojaus ženklų simbolius, vartoja 

jų terminus. Stebi gamtos reiškinius, suvokia jų 

įtaką fizinei sveikatai. Lygina, matuoja, 

Knygos, žurnalai, 

plakatai, paveikslai, 

stalo žaidimai,  

loginiai žaidimai, 

svorio, ūgio 

temperatūros bei laiko 

matavimo prietaisai 



eksperimentuoja, daro išvadas. Domisi sportu, 

įvairiomis sporto šakomis, įžymiais sportininkais 

jų gyvenimu. Dalyvauja sportinėse pramogose, 

varžybose, šventėse, projektuose, viktorinose 

18.3. 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. Sprendžia loginius žaidimus, 

kurie skatina įžvelgti ir apmąstyti iškilusias 

problemas (Kas nutiko? Kodėl atsitiko? Kaip 

ieškoti sprendimo? Surask geriausią sprendimą) 

Samprotauja, ką sugebės atlikti savarankiškai; jei 

reikia, prašo draugų, suaugusių pagalbos. 

Veikdamas, žaisdamas siūlo idėjas, imasi 

iniciatyvos idėjoms įgyvendinti. Sportuodamas 

sukaupia, išlaiko bei paskirsto dėmesį. Mokosi 

atkakliai tęsti veiklą. Supykęs kontroliuoja savo 

emocijas, nusiramina, atsipalaiduoja. 

Bendraudamas ir bendradarbiaudamas su kitais 

vaikais, pratinasi, derinti savo veiksmus, valdyti 

emocijas, atsižvelgia kitų vaikų nuomonę, 

poreikius, planuoja ir kartu vykdo įvairią sportinę 

veiklą. Su suaugusiais elgiasi mandagiai, 

dėmesingai, tolerantiškai, atsižvelgia į prašymus, 

laikosi taisyklių, gerbia jų nuomonę 

Sportinis inventorius, 

vaizdo bei garso  

įrašai, literatūra, 

emocijų veidukai, 

kamuoliai „Emocijos“, 

informacinės 

technologijos 

18.4. Komunikavimo Reiškia savo mintis, sumanymus, jausmus, 

nuotaikas. Išsako savo ir išklauso kitų nuomonę, 

svarsto ir sprendžia kylančias problemas, tariasi. 

Sutelkia dėmesį, klausosi grupės draugų, mokosi 

išgirsti ir suprasti, svarsto, aiškinasi, įsivaizduoja, 

fantazuoja. Diskutuoja, tariasi, derasi su kitais 

vaikais dėl žaidimų, sumanymų, veiklos. Žaidžia 

įvairius kalbinius žaidimus. Bendraudamas su 

bendraamžiais ir suaugusiais  naudoja 

mandagumo žodžius 

Teminiai paveikslai, 

plakatai, knygos, 

vaizdo ir garso įrašai 

18.5. Meninė Kuria ir improvizuoja savo kūno kalba, siekia 

judesio plastiškumo, atranda ir išmėgina 

atsipalaidavimui tinkančias menines priemones ir 

meninę raišką, jaučia ritmą, tempą. Kuria, 

atsipalaiduoja, 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 

raiškos priemonės, 

įvairi gamtinė 

medžiaga ir kt. 

 

 

 



V SKYRIUS  
PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

19. Įgyvendinus programą bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai fizinio ugdymosi(si) 

pokyčiai: 

19.1. ugdytinis supras fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir savijautai, palankiai save 

vertins, mokės tinkamai reikšti savo emocijas ir jausmus, bus fiziškai stipresnis ir sveikesnis; 

19.2. bus tenkinamas vaiko prigimtinis poreikis judėti, leidžiantis daugiau įgyti judėjimo 

patirties, išreikšti savo vidinį „aš“ bei susidaryti aukštesnio lygmens judėjimo įgūdžiams; 

19.3. išmoks aktyviai ir saugiai judėti, žaisti, sportuoti, pasitikėti savimi ir savo 

gebėjimais. 

20. Ugdymo pasiekimų vertinimas: 

20.1. vaiko daroma pažanga yra vertinama nuolat, fiksuojama du kartus per metus 

(mokslo metų pradžioje ir pabaigoje); 

20.2. informacija apie vaiko pasiekimus, aptariama su tėvais ir globėjais individualiai; 

20.3. ugdymo pasiekimų fiksavimo formos: vaiko fizinio pajėgumo pasiekimų ir 

pažangos stebėjimų lentelės; 

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

vaiku, pokalbis su tėvais, grupių ir darželio mokytojais, vaiko veiklos analizė, projektinė veikla, 

nuotraukos ir kita. 

 

_______________________ 

 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ mokytojų tarybos 

2020 m. liepos 10 d. posėdžio protokoliniu nutarimu  

(protokolas Nr. V5-3 ) 

 

  

 


