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KLAIPED O S LO PSELI O-DARZELI O,,i,IO GELIS " NEFORMALIOJO VAIKU
Svrnrmo FIZINI o AKTyvuMo opTIMIZA\rIMo pRo GRAMA

, I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svietimo teikejas - Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Ziogelis" (toliau - fstaiga), iregistruota
Juridiniq asmenq registre, kodas 190432690. Teisine forma - savivaldybes biudZetine istaiga.
Grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykia.

2. f staigos buveinds adresas - Kauno g. 27 , LT-9 1 1 5 9 Klaipeda.
3. Programos pavadinimas - Klaipedos lop5elio-darZeiio ,,Ziogeiis" nefbnnaliojo vaikq

Svietimo fizinio akfiumo optimizavimo programa (toliau - programa).
4. Programos rengejai: Lina Maderniend, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Zydrune

Barkauskaitd, neformalioj o Svietimo mokltoj a (aukletoj a).

5. Programos koordinatorius - direktore Antanina Sereiviene.
6. Programos trukme - tEstine. Programos turinys koreguojamas pagal poreiki.
7. Programos apimtis - vieneri mokslo metai.
8. Programos dalyviai - ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikai.
9. Programoje dalyvaujandiq vaikq poreikiai - ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus

vaikq fizinis aktyvumas yra nattlralus poreikis. Nuo maZq dienq butina ugdyti reikalingus gyvenimo

igldZius ir sumaZinti ar net i5vengti sveikatai rizikingos elgsenos, pasyvaus laisvalaikio leidimo, ,

netaisyklingos mitybos paplitimo. Sio amZiaus vaikq ypatumai igalina istaig4 uZtikrinti vaikq
poreiki ak[wiai ftzinei veikiai ir sveikos gyvensenos nuostatq ir gebejimq ugdym4.

10. Programos igyvendinimui istaigoje sudarytos palankios materiaiines ir ugdymo s4lygos
skatinandios vaikrl fizini aktpum4: sporto sald su ivairiu sportiniu inventoriumi, sveikatingumo ir
sporto centrai lauke. Programos iglwendinimui fstaigos specialistai turi tinkama iSsilavinima.
[staigos pedagogai kryptingai renkasi tlzinio aktyvumo ir sveikatinimo formas bei budus.

II SI{YRIUS
FIZINIO AKTYVUMO OPTIMIZAVIMO PRINCIPAI

11. Sveikatingumo principas. Siekiama fizines ir dvasines sveikatos darnos, ugdant vaiko
elgesi ir vertybes, kurios sudarytq sveikos ir saugios gyvensenos pagrindus.

12. HumaniSkumo principas. Fizinis aktyvumas grindZiamas bendradarbiavimo,
humani5kumo jausmais, reikSmingais vaikui ivykiais. Vaikui suteikiama laisve judeti, veikti, reik5ti
vidinius jausmus, norus, vaikas gerbiamas kaip asmenybe.



12. HumaniSkumo principas. Fizinis aktyvumas grindZiamas bendradarbiavimo, humani5kumo

jausmais, reikSmingais vaikui ivykiais. Vaikui suteikiama laisve judeti, veikti, reikSti

vidinius jausmus, norlls, vaikas gerbiamas kaip asmenybe.

l3.lndividualizavimo ir dif-erencijavimo principai. Fizinio aktyvumo optimizavimas

organizuojamas atsiZvelgiant i vaikq grupds ar ! konkretaus vaiko sveikat4, individualius

poreikius, gebejimus, interesus, galimybes ir amZiq, taikant skirlingus poveikio bfidus,

metodus.

14. Vieningumo principas. Laiduojama darna tarp vaiko fizinitl ir psichiniq galiq siekiant veiklq

s4ry5io ugdymo procese.

15. Igstinumo principas. Siekiama flzinio aktyvumo ir sveikatai naudingo poilsio tqstinumo

Seimoje.

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

16. Programos tikslas - tenkinti vaiko poreiki judeti, siekiant tlzines ir dvasines sveikatos

darnos.

I 7. Programos uZdaviniai:

17.1. padeti vaikui iSsiai5kinti ir suprasti fizinio aktyvumo naud4 sveikatai ir savijautai,

skatinti aktyviai ir saugiai judeti, sportuoti, iarstr;

17.2. ugdyti vaikq tjzines klno galias, judesius, elges!, atsiZvelgiant i individualius

gebejimus, fizini pajegurn4 bei sveikatos b[klg;

17 . 3. taikyti ivairias t-rzinio aktyvumo skatinimo veiklos fbrmas.

IV. TURINYS. METODAI. PRIEMONES

lS.Programa siekiama optimizuoti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq fizini

aktyvum4 atsiZvelgiant i vaikq amliq

19. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus pl'ogramos turinys, metodai, naudojamos

priemonds, iranga, pagal 5 kompetencijas:

19.1. Socialind kompetencija

Gebejimai, verlybines

nuostatos

Vaiko veiksenos, metodai ir priemonds

Moka bendrauti su arlimaisiais,
draugais, kitais Zmondmis.
Suvokia save kaip savaranki5k4
asmeni. Geba Zarsti iprastoje
aplinkoje, laikantis tradiciniq
elgesio normll. Bando pajusti
savo klno galimybes Latdliant,
i5bandant ivairius judesius.
Moka papraSyti paealbos ir ia

Judedamas, Zaisdamas planuoja, organizuoja, veikia kaftu su

draugais ar suaugusiais. I5rai5kingai atskleidZia savo

individualum4, atrasdamas pasitikejim4 ir savigarb4, sugeba
prireikus sukaupti jegas, vali4, fiziSkai iSsikrauti, i5lieti emocijas,
atsipalaiduoti po aktyvios veiklos, nusiraminti nuo itampos ar kittl
neigiamq emocijq. Dalinasi sukaupta patirtimi, pataria, paskatina.

DZiaugiasi gebejimu judeti greta kito, taip pat kaip ir jis, arba

skirtingai. Geba judeti dviese eileje, vorele ar rateliu, smagiai
\aidLia komandoje, pasirenka saugias savo sveikatai veiklas, o



priimti, pats gali paguosti,
r"rZjausti, padr4sinti.

kolektyvineje judrioje veikloje s4moningai geba blti atsargiu
savo ir kito atZvilgiu, savaranki5kai renkasi ir prisiderina

sportines priemones savo [giui ir jegai. Moka taikiai sprgsti

konfliktus, gerbia Salia esandius, laikosi gero elgesio taisyklirl.

Metodai." pokalbis, idejq k[rimas (,,mindiq lietus"), metaforiniai Zaidimai, vaidybiniai Lardrmai,
atsipalaidavimo pratimai, inscenizacijos, klrybines uZduotys.
Priemones, jranga: sporlo inventorius, siuZetiniai Zaislai, informacines technologijos.

19.2. Sveikatos saugoiimo kompetenciia
Gebejimai, vertybines

nuostatos
Vaiko veiksenos, metodai ir priemonds

Geba kontroliuoti savo
veiksmus, judesius, elgesi,
aktyviai judeti ir sportuoti.
Lavina judesius ir fizines
ypatybes. Derina aktyvi4
veikl4 ir poilsi. I5reiSkia save
per klrybinius, spoftinius,
judriuosius ir ramaus pobldZio
Zaidimus.

Dalyvauja kasdienineje ryto mank5toje, kuno kulturos
uZsiernimuose, spoftiniuose renginiuose, juda apdairiai, atsargiai.
Aktyviai judant ir sporluojant tobulina savo pagrindinius
judesius: eina, begioja, laipioja, ropoja, ridena, SliauZia, meta
Sokineja koordinr"rotai iSlaikydamas pusiausvyr4. SpontaniSko
judejimo metu lvairioje aplinkoje ir ivairiose situacijose
(patalpoje ir lauke, ivairiomis oro s4lygomis) sukasi, verdiasi,
sir-rbuoja, kybo, supasi, diuoZia, slysta, linguoja, stumia, traukia,
mu5a, spiria, atmu5a ir t.t. laidlia patinkandius judriuosius
komandinius Zaidimus - ,,Kvadrat4", krep5ini, futbol4, dalyvauja
estaf-etese ir pan. Atlieka fizinius pratimus su priemonemis ir be
jt1, lavina raumenq jeg4, i5tvermg, judesitl greiti, vikrum4 ir
lankstum4, atskirq klno daliq ir viso kuno koordinacij4,
eksperimentuoja judesiu ir judejimu, siekia klno judesiq

tikslumo, i3baigtumo ir grakStumo, geba derinti du ar net daugiau
judesiq tr-ro padiu metu, gerai iSlaiko pusiausvyr4 judant, ilgiau
geba iSblrti tam tikrq laik4 nejudrioje padetyje, adekvadiai
reaguoja i signalus, valdo kamuoli, nuotaikingai lenktyniauja,

iveikia klifldiq ruoZus, i5reiSkia savo nuotaik4, poj[dius,
veiksmus, mintis plasti5kais judesiais, mimika, ktno padetimi.; ,-.
ZaidLia ramalrs pobldZio, atsipalaidavirno Zaidimus. Supranta ir
fvardija, kai yra pavarggs, moka atsipalaiduoti, sistemingai keidia
aktyvi4 veikl4 su poilsiu.

Metodai; pokalbis-diskusija, idejq klrimas, probleminiai klausimai, mank5tinimasis ir ivairi judri
veikla, pratimai, imitaciniai, judrieji laidimar, pratybos, vaidinimai, situacijrl modeliavimas.
Priemonis.' ivairus sporto inventorius, mank5tos kilimeliai, stacionari gimnastikos sieneld
laipiojimui, gimnastikos suoliukai, atributika judriq ir ramiq Zaidimtl organizavimui, laipiojimo
ireneiniai lauke.
19.3. PaZinimo kompetenciia

Gebejimai, vertybines
nuostatos

Vaiko veiksenos, metodai ir priemones

Smalsiai, aktyviai tyrineja
aplink4, domisi savo kr-rnu, jo
judejimo galimybemis. Veikia,
stebi, klausineja. I5bando,
tyrineja judesius ir veiksmus,
kuria nar,rjus Zaidimus.

SusipaZfsta su kfino dalimis, vidar-rs organq paskirtimi bei jq ry5iu
savo gerai sveikatai - kalba, domisi ir Zino, atranda fvairesniq
kflno judejimo trajektorijq. Atlieka ralrmenr+ tempimo ir
atpalaidavimo pratim vs, l.ardLia sporlinius Zaidimr"rs, j ausdamas

savo klno pajegum4. DZiaugiasi savo ir draugq pasiekimais,
domisi ivairiais sporto inventoriaus ir kitq daiktq panaudojimu.
Zaisdamas susipaZista su spalvomis, formomis, dydZiais ir pan.



SuZino apie fizinitl pratimr"l reik5mg sveikatos stiprinimui.Domisi
sporto Sakomis, alpaLista ir Zino kai kuriuos prof.esionalius

sporlininkus. Daug juda savaranki5kai ir dZiaugsmingai Laidlia
judrius tradicinius bei sportinius Zaidimus su taisyklemis kaftu su
kitais vaikais. Lankosi sporto renginiuose, dalyvauja
sveikatingumo projektuose, sporto Sventdse istaigoje ir mieste.

Metodai:pokalbis, pasakojimas, didaktines uZduotys; pokalbis, stebejimas, individuaiios ir grupines
uZduotys vaikams, asociacijq ktJrimas, idejq kfirimas (,,mindiq lietus"), tyrinejimai.
Priemon€s.' paveikslai, plakatai apie aktyvi4 veikl4, sporlo Sakas, Zinomq Lietuvos sportininkq
nuotraukos, enciklopedijos, informacines technologijos, muzikos fra5ai.
19.4. Komunikavimo kompetenci.ia

Gebejimai, vertybines
nuostatos

Vaiko veiksenos, metodai ir priemones

Bando susitafti, drauge Zaisti,
pavadinti, apibtdinti, pristatyti
Lardrm4, paaiSkinti taisykles,
iSskaidiuoti dalyvius. Geba
i5reikSti Zaidimo turinf ,

naudojant fvairias
komunikacijos priemones ir
b[dus.

AtsiZvelgiant i situacij4, kartu LardLiant ir sportuojant bendrauja
ir tariasi, bendrauja, sprendZia problemas, ie5ko sprendimo b[dq,
dalinasi sumanymais, mintimis, svarsto, kaip atlikti nurody.tas
uZduotis, laikosi sutarlinio Zodinio, garsinio ar regimojo signalo, i
jf reaguoja, be suaugusiojo paaiSkina draugams taisykles, tariasi
del vaidmenq, geba dalintis lyderio pozicija, judesiu ir ZodLitr
reiSkia mintis, i5klauso kito, taria atskirus garslrs, LodLius
i5kvepimo metu, l.ardlia,,tylos" minutes, juda be garso, judesiais
be LodZiu, imituoja eileraSdio ar daineles turini, varlo.ja sportinio
inventoriaus pavadinimus, sporlo terminus, pasakoja apie lengvos
atletikos, futbolo, krepSinio ar kitos sporlo Sakos ypatumus,
naud4 organizmui, taisykles, priemones ir pan.

Metodai: pokalbis, pasakojimas, interviu, didaktines, kflrybines uZduotys, vaidybiniai i.aidrmai,
individualios bei komandines uZduotys vaikarns.
Priemones.' teminiai paveikslai, plakatai, knygos, muzikos ira5ai infbrmacinds technologijos, sporto
inventorius.
19.5. Menind kompetenciia

Gebejimai, vertybines
nuostatos

Vaiko veiksenos, metodai ir priemones

Bando orientuotis erdvdje, judeti
pagal muzik4, garsinius signalus.
Moka laisvai ir i5rai5kingai
improvizuotijudesiu

I5reik5damas save taiko menines rai5kos b[dus, Kuria ir
improvizuoja savo kuno kalba, siekia judesio plasti5kumo,
iSbaigtumo ir groZio. Koordinuotai ir k[rybi5kai i5rei5kia ivairias
savo busenas, iSgyvenimus, judesiu laisvai atskleidZia savo
individualum4, kurybiSkum4, rei5kia jausmus ir nuotaik4, atranda
ir i5megina atsipalaidavimui tinkandias menines priemones ir
mening raiSk4 (mimik4, judesiq dialog4, judesf plok5tumoje ir
erdveje). Jaudia ritm4, temp4, seka ir koreguoja savo laikysen4,
patiria teigiamtl emocijq individualioje ir bendroje veikloje,
dZiaugiasi rezultatu, taip pat isivaizduoja ir savarankiSkai parenka
tik tarn vaidmeniui bUdingus judesius, leidZiandius atpaZinti
veikej4. Vaizduoja ivairiLl personaZq, gyv[nq judesius, garsus.
Jtrdedamas, Laisdamas naudoja Sokio, pantomimos, vaidybos
elementus. Geba pavaizduoti ii skirtineose situaciiose.

Metodai: pokalbis, kurybines uZduotys, inscenizacija, judrieji Zaidimai, tikslines uZdr-rotys, kurioms
vadovauja pedagogas.
PriemonOs.' vaikq groZine literat[ra, muzikiniai iraSai, plakatai, siuZetiniai iarslar, sporto
inventorius.



Y. PASIEKIMAI IR JU YERTINIMAS

20. fgyvendinus program4 vaikas:

20.1. supranta fizinio aktyvumo naud4 sveikatai ir savijar,rtai;

20.2. noiai aktyviai ir saugiai juda, i.ardLia, sportuoja, juda;

20.3. moka tinkamai i5reik5ti savo emocijas ir jausmus, susilaiko nuo impulsyvaus elgesio,

geba susikaupti, palankiai save vertina;

20.a. igyja aktyvaus judejimo patirties ir Ziniq, yra fizi5kai stipresnis ir sveikesnis;

20.5. karlu su Seima puoseleja darZelio sveikos ir saugios gyvensenos tradicijas, aktyviai ir

turiningai leidZia laisvalaikf .

21. Vaiktl ugdyrno pasiekimq vertinimo metodai: stebejimas, vaiko elgesio, veiklos anahze,

individualls pokalbiai su vaiktl tevais.

22. Ugdymo pasiekimq verlinimo daZnumas: vykdant program4 nuolat vertinamas vaikq

fizinis pajegumas. Stebejimtl rezuTtatai fiksuojami du kartus per metus (rudeni ir pavasari),

numatant individualios pagalbos vaikui priemones flziniam aktyvumui skatinti.

23. Ugdymo pasiekimq fiksavimo fbrmos: vaiko fizinio pajegumo pasiekimq ir paZangos

stebejimo lenteles.

24.Yarko pasiekimai r pai.anga su ugdytiniq tevais aptariama individualiai.
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