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ĮVADAS

• Fizinis aktyvumas - svarbus vaiko organizmui ir
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui(si).

• Vaiko emocinė sveikatai palanki aplinka – kai
vaikas pajaučia fizinės veiklos džiaugsmą:
pasitenkinimą, motyvaciją, pasisekimą, atpildą,
sėkmę, pasitikėjimą savimi ir pan.

• Pedagogas – kuria ir užtikrina efektyvias fizinio
ugdymo aplinkas – vaiko emocinei savijautai
pasireikšti, atsiskleisti.
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Veiksniai turintys įtakos vaiko emocinei savijautai



MANKŠTA

• Rytinė mankšta – viena ta pirmųjų aplinkų, vaiko
dienotvarkės elementų darželyje. Kuri
neabejotinai turi naudingos įtakos vaiko emocinei
savijautai, pažadindama, nuteikdama vaiką
tolesniai darbingai/aktyviai veiklai.



RYTO MANKŠTA ...



...NUOTAIKOS VALANDĖLĖ















• Vaikų vertinimas – neatskiriama ugdymo proceso dalis, kurios
paskirtis dvejopa: padėti vaikams lavinti judėjimo įgūdžius,
judamuosius gebėjimus ir susumuoti pasiekimus. Svarbiausia
yra tinkamas pastangų įvertinimas, turintis teigiamą poveikį
vaiko emocinei savijautai.

• Vaikų įsivertinimas – būtina ugdymo proceso dalis, kuri skatina
vaiko savivertę ir motyvaciją. Pedagogas remdamasis vaikų
įsivertinimo informacija, gali analizuoti savo veiklą - nustatyti
sėkmių ir nesėkmių priežastis.

VAIKŲ VERTINIMAS IR ĮSIVERTINIMAS



JUDESIŲ VALDYMO (ĮGŪDŽIŲ) 
VERTINIMAS 

FIZINIO PAJĖGUMO (POŽYMIŲ) 
VERTINIMAS 

Lokomaciniai judesiai 
(bėgimas, ropojimas ir pan.)

Staigioji jėga

Nelokomaciniai judesiai
(lenkimas, stūmimas ir pan.)

Koordinacija

Judamieji gebėjimai 
(koordinacija, pusiausvyra, jėga, 

ištvermė)
Greitumas

Judėjimo įgūdžiai (tikslumas, kokybė, 
kuri priklauso nuo aplinkos, erdvės)

Rankų raumenų jėga

Manipuliaciniai (mišrūs) 
(judesiai su priemone, įrankiu)

Kojų raumenų jėga

Judesio ir padėties sutrikimas Vikrumas

VAIKŲ VERTINIMAS



VAIKŲ VERTINIMAS





• Gaunamos informacijos objektyvumas;
• Stipriųjų ir silpnųjų vaiko fizinių gebėjimų

atskleidimas;
• Leidžia nustatyti stipriąsias ir tobulintinas sritis,

palyginti vaikų fizinį pajėgumą tarp grupių, amžiaus,
jo kaitą ir pan;

• Modifikuoti kūno kultūros užsiėmimus ar programas
atsižvelgiant į rezultatus;

• Suteikti atgalinį ryšį grupių auklėtojoms ir vaikų
tėveliams;

• Testavimas gali būti naudojamas kaip motyvacinė
priemonė kūno kultūros užsiėmimuose.

VAIKŲ VERTINIMO NAUDA:















„GYVŪNAI“

VAIKŲ ĮSIVERTINIMAS



„VEIDUKAI“

VAIKŲ ĮSIVERTINIMAS



PRIEMONĖS

Multimedijos taikymas

Interaktyvi lenta/grindys

Netradicinės ugdymo priemonės

Naujos lauko priemonės

„Draudžiamų“ priemonių 
atsinesšimas



Multimedijos taikymas fizinėje veikloje



Interaktyvi lenta/grindys



Netradicinės priemonės
„PATAIKYK JEI GALI...!“



Netradicinės priemonės
„ŽAISMINGI DELNIUKAI“



Netradicinės priemonės







Naujos lauko priemonės





IŠVYKOS







Draudžiamų priemonių atsinešimas



NETRADICINIS POŽIŪRIS

























SOCIALINIŲ PARTNERIŲ APLINKA

• Socialiniai partneriai – galimybė organizuoti
fizines veiklas neįprastoje aplinkoje (pvz. sporto
klubuose, stadionuose, arenose ir pan.)

• Pasikeitusi aplinka visada daug labiau vaikus
emociškai įtraukia į sporto/sveikatingumo
renginius.









METODAI, BŪDAI

• „Žaidimų kambarys“ – galimybė vaikui 
pasirinkti veiklą.

• Pratybos ratu (stotelės/aikštelės);

• Pratybos/užsiėmimai kitoje įstaigos aplinkoje;

• „Daryk kaip aš“ – vaikas atlieka pedagogo arba 
kito vaiko rodomus pratimus ir jų veiksmus.



ŽAIDIMŲ KAMBARYS...













Su šeima...









Informavimas...



KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI

• Kūno kultūros užsiėmimai – suteikti vaikams
galimybę ateityje rinktis neformaliojo ugdymo(si)
veiklas.

• Kūno kultūros mokytojas – vaiko veiklos „draugas“.

• Teigiamas pedagogo požiūris – demokratiškumas,
gebėjimas bendrauti, pagarba ugdytinio asmenybei,
atjauta, malonus kalbos tonas, mokytojo
entuziazmas, gera sportinė forma, apranga ir kt.



KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI
• Užsiėmimų efektyvumas – pratybų emocionalumas ir įdomumas,

bei prasmingos, tinkamos užduotys su didelės sėkmės rezultatu
(rodikliais). Parinkti tokias veiklas, kurios būtų įdomios, teiktų
malonumą, pasitenkinimą, džiaugsmą. Kad kūno kultūros veiklos
būtų prasmingos, reikia, kad jos atitiktų vaikų lūkesčius,
gebėjimus.

• Aplinka kuri skatina motyvaciją – tikėjimas, kad gali/u; pagarbūs
ir šilti santykiai; jausmas, kad aplinka yra sąžininga; prasminga
veikla; pasirinkimo turėjimas; galimybę savarankiškai priimti
sprendimus; gera atmosfera.

• Sporto inventoriaus įvairovė.

• Fizinis krūvis - atitinkantis realias vaiko galimybes ir sveikatos
būklę.

• Fizinė veikla (žaidimai) – modifikuotos sporto šakos ar kitos fizinės
veiklos.





















SPORTO IR SVEIKATINGUMO RENGINIAI

Renginys – skatinimo, aktyviam dalyvavimui,  
būdų visuma, atskleidžianti veiklos turinį.  



Pedagogo požiūris...



Mūsų emocijos viską pasako...


