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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO„GILIUKAS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 

KŪNO KULTŪROS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

asmenų registre, kodas 190434894. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Grupė – ikimokyklinio 

ugdymo mokykla. 

2. Įstaigos buveinės adresas – Turistų 18 A, LT-92281, Klaipėda, Lietuvos Respublika, tel./faks.: 

(8-46)490095 el. pašto adresas: direktore@ld-giliukas.w3.lt, interneto svetainės adresas: 

http://www.giliukas.aiva.lt 

3. Programos pavadinimas – „Neformaliojo vaikų švietimo kūno kultūros ugdymo programa“ 

(toliau – programa). 

4. Programos rengėjai: Aida Gedrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Nijolė Medvedeva, 

auklėtoja neformaliojo ugdymo programai vykdyti. 

5. Programos koordinatorius – direktorė Marytė Savickienė. 

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

7. Programos apimtis – vieneri mokslo metai. 

8. Programos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

 

II. PRINCIPAI 

 

9. Demokratiškumo : 

 visiems  vaikams  sudaromos  sąlygos  kūno kultūros įgūdžių įgijimui. 

10.  Integralumo ir  nuoseklumo: 

sistemingai  organizuojamos kūno kultūros pratybos; fizinė veikla integruojama į kitas veiklos rūšis; 

parenkamos optimalaus  sunkumo  užduotys, einant  nuo  lengvo  prie  sunkaus, nuo  žinomo  prie 

nežinomo. 

11. Individualizavimo ir diferencijavimo: ugdymo metodai ir turinys atitinka vaikų amžių, fizinį bei 

psichinį išsivystymą, puoselėjama vaiko individualybė, plėtojama jo prigimtis. 

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

      12.    Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios materialinės ir ugdymo(si) sąlygos. 

Įrengta atskira sporto salė su įvairiu funkcionaliu sporto inventoriumi ir  priemonėmis (stacionarūs 

http://www.giliukas.aiva.lt/


treniruokliai, gimnastikos sienelės, bėgimo, pusiausvyros  takai, balansavimo žiedai, kupolai ir kt.), 

sukurta lauko aplinka vaikų aktyviai fizinei veiklai (laipiojimo įrenginiai, judrieji takai, žaidimų 

aikštynas, suoliukai, sūpynės, smėlio dėžės ir kt). 

     13.        Programos aktualumas: 

     13.1.   gerinti švietimo paslaugų veiksmingumą, integruojant sveikatos stiprinimo,kūno kultūros ir 

sveikos  gyvensenos ugdymą į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas; 

     13.2.    kurti vertybių sistemą,  puoselėjant fizinį aktyvumą, skatinant sveiką gyvenseną, siekiant 

tęstinumo šeimoje; 

     14.         Programos tikslas -  lavinti  vaikų  fizines  bei dvasines galias, ugdyti  vaiko  amžių  ir  

fizinį  išsivystymą  atitinkančius  judėjimo  įgūdžius . 

     15.        Uždaviniai: 

     15.1.     žadinti  ir tenkinti  vaikų  natūralų  poreikį  judėti , išreikšti  save  judesiu; 

     15.2.     suteikti  elementarių  ir  individualių  žinių  apie  savo  kūną, saugų judėjimą bei pratimų 

atlikimą, jaučiant fizinių galimybių ribas bei taikant įvairias atsipalaidavimo formas; 

     15.3.     grūdinant vaiko organizmą didinti  atsparumą  ligoms.   

 

IV. TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS 
 

 16. Programos turinys, naudojamos priemonės 

Eil. 

Nr. 

Ugdoma 

kompetencija 

Turinys Priemonės 

16.1. Sveikatos 

saugojimo 

kompetencija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geba judėti saugiai ir aktyviai, tik tam skirtoje vietoje, 

šalia bendraamžių. Laipioja aukštyn, žemyn neaukštomis 

kopėtėlėmis,tai viena, tai kita koja (pakaitiniu būdu). 

Pristatydamas koją lipa laiptais žemyn. Pralenda pro 

kliūtis. Eina suoleliu neilgai išlaikydamas pusiausvyrą. 

Meta ir pagauna kamuolį iš nedidelio atstumo. Derina 

rankų judesius - ištiesti jas pirmyn, aukštyn, žemyn, į 

šalis, už nugaros (ypač siužete). Atlieka judesius įvairiu 

tempu (greitai, lėtai). Tyrinėja, kuri  kūno  dalis juda  ir  

kaip  juda: atlieka  pagrindinius  judesius  rankomis  ir 

kojomis, galva  stovint, sėdint, gulint, einant; tobulina 

judesių  koordinaciją,  vikrumą; derina  rankų  judesius  

atliekant įvairius veiksmus su kamuoliais (mesti  į  

priekį, į  grindis, į  įvairius  taikinius, vienas  kitam,  

ridenti  pirmyn, pro  vartus ir kt.); atlieka  koordinuotus 

judesius  kojomis (išlaikyti  pusiausvyrą einant, stovint, 

atlikti  pratimus iš įvairių pradinių padėčių; atlieka  

judesius, lavinančius  viso  kūno  koordinaciją, 

persikeliant  erdvėje  sumažintu  atramos  plotu. 

Mankština  įvairias  raumenų  grupes, atliekant  bendrojo  

lavinimo pratimus su  įvairiu  sporto  inventoriumi,  

bando įsidėmėti  pratimų  eiliškumą, jausti  pratimų  

poveikį  organizmui, sugeba  išreikšti  savo  jausmus, 

pojūčius, patirtus pratimų  atlikimo  metu . 

Sporto 

inventorius, 

lauko 

sportiniai 

įrengimai, 

treniruokliai, 

priemonės: 

estafetėms 

pėdų masažo, 

vaizdinės, 

natūralios 

kliūtys, 

sportinė 

apranga. 

 
 



Bando išsirikiuoti  pagal  orientyrus, vorele, sustoti  

susikibus  į  ratą ,juda  pagal  girdimąjį  ir regimąjį  

signalą. Mokosi sportinių  pratimų ir žaidimų pradmenų: 

krepšinio, futbolo, tinklinio; važinėtis  triratuku, 

rogutėmis, paspirtukais, slidėmis ir kt. Žaidžia  

judriuosius  komandinius žaidimus. 

Mokosi  atsipalaiduoti  po  intensyvaus  fizinio  ar  

emocinio krūvio:  žaisti  ramaus  pobūdžio  žaidimus, 

atlikti  relaksuojančius  kvėpavimo, jogos pratimus. 

16.2. Socialinė 

kompetencija 

Suvokia save ir kitus, savo vietą šeimoje, vaikų grupėje. 

Bando suvokti savo teigiamas ir neigiamas savybes. 

Geba būti kartu su kitais, padėti kitiems. Pasidalina 

sporto inventoriumi ir kitomis priemonėmis. Domisi 

savimi, bendraamžiais ir suaugusiaisiais, žmonių 

sukurtais daiktais. Plečia supratimą apie santykį su 

draugais, supranta, kas yra gera ir kas bloga. Gerbia kitų 

nuomonę, teises, poreikius. Suvokia, kad  fiziniai  

trūkumai  nėra  kliūtis  bendravime, ugdo pakantumą  

silpnesniam  už  save  draugui, berniukų  ir  mergaičių 

fizinių  galimybių  ir  išvaizdos  skirtingumą. 

Supranta ir prisitaiko prie darželio dienotvarkės, 

taisyklių. Atlieka konkrečias užduotis. Orientuojasi 

grupės ir įstaigos aplinkoje. Bendrauja ir sutaria su 

bendraamžiais ir suaugusiais. Dalyvauja komandiniuose 

žaidimuose, jaučia atsakomybę už jos pasiekimus, 

laikosi žaidimo taisyklių. Pasitiki savimi, kartais jaučia 

atsakomybę už savo poelgius Vertina savo veiklą. Noriai 

seka kitų pavyzdžiu. Bando priimti pats sprendimus. 

Kreipiasi į suaugusiuosius „jūs“. Mokosi pajausti  

asmeninės  ir  bendrosios  erdvės   ribas, surasti erdvę 

sau, kur  galėtų  netrukdomas  ir  netrukdydamas  kitiems  

laisvai  judėti. Susitinka su įvairių sporto šakų 

(krepšinio, karate ir kt.) treneriais, jogos studijos 

instruktoriais, medicinos darbuotojais. 

Bendrauja ir bendradarbiauja su Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių namais, Klaipėdos lopšeliu-darželiu 

„Gintarėlis“. 

Knygos, 

enciklopedijos

plakatai, 

albumai, 

muliažai, kelio 

perėjos, 

šviesoforai, 

kelio maketai, 

kelio ženklai, 

signalinės 

liemenės, 

sankryžų 

maketai,  

DVD filmai, 

vaizdajuostės, 

stalo žaidimai 

ir kt. 

 

 

 

 

 
 



16.4 Komunikavimo 

kompetencija 

 

Tenkina bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiaisiais 

poreikį, žodžiu pasako savo norą, santykius su kitais. 

Įvardina aplinkoje matomus veiksmus. Kalbėjimą, 

pasakojimą, deklamavimą išreiškia mimika ir judesiais. 

Išmoksta keletą skaičiuočių, naudoja jas žaidžiant 

judriuosius žaidimus. Pastebi savo ir draugų kalbos 

klaidas, jas taiso. Klausinėja nežinomų žodžių reikšmes. 

Dalyvauja viktorinose, interviu apklausose. Pavadina 

daiktus daiktavardžiais (žaislus, sportinį inventorių). 

Reaguoja į draudimus, nutraukdamas savo veiklą. 

Žaidžia su piršteliais, atlieka smulkiosios motorikos 

judesius. Kalbasi vienas su kitu. Atlieka draugų ar 

suaugusiojo nurodymus. Kreipiasi su prašymu, 

padėkoja. Pasako savo ir kitų vaikų vardus, atsiliepia 

pašauktas vardu.  Bendraujant su specialistais(logopedu, 

medicinos darbuotojais, policijos pareigūnais, treneriais 

ir kt.) įgyja žinių apie sveikatą, sportą, mediciną, saugų 

elgesį. Aptaria, suvokia ir įsimena sąvokas. Plečia 

kalbos žodyną. Vaidina, atpasakoja kūrinį, nuotykį. 

Dalyvauja pokalbyje, diskusijoje. Reiškia savo 

nuomonę. Kaupia kalbinio bendravimo patirtį. Kalba 

suprantamai, bet daro tarties klaidų. 

Knygos, foto 

albumai, 

žurnalai, 

enciklopedijos

laikraščiai, 

reprodukcijos, 

plakatai; stalo, 

šešėlių teatras, 

pirštinės lėlės, 

kaukės, stalo 

žaidimai ir kt. 

 

 
 

16.3. Pažinimo 

kompetencija 
Domisi savimi. Įgyja žinių apie kūno dalis, pagrindinius 

organus. Eksperimentuoja, tyrinėja savo kūno galimybes 

naudodamas įvairias priemones. Bando siūlyti savo 

sumanymus ir juos realizuoti. Domisi aplinka, gamta ir 

jos reiškiniais, žmonėmis ir jų gyvenimo būdu, darbu, 

kūryba. įvardinti aplinkos objektus, reiškinius, būsenas. 

Geba papasakoti apie žmones, gamtos reiškinius, 

gyvūnus, augalus, apie savo išgyvenimus. Domisi 

žmonių sukurtais daiktais, technika, įvairiomis sporto 

šakomis, netradicine judesio kultūra. Turi žinių apie 

įstaigoje dirbančių darbuotojų vardus ir gali apibudinti 

kelias profesijas. Žaidžiant judriuosius žaidimus 

rūšiuoja, klasifikuoja, daiktus pagal keletą savybių: 

formą, dydį, spalvą, supranta ir pavadina laiko sąvokas, 

pasako savaitės dienas, žino ir pasako metų laikus, 

skaičiuoja iki dešimt ir daugiau. Pavadina keletą 

skaitmenų, spausdintinių raidžių. Skiria spalvas ir 

atspalvius, juos pavadina. Žino rankos pirštų 

pavadinimus. Pavadina geometrines figūras. Suvokia ir 

paaiškina kitiems pagrindines saugaus eismo taisykles. 

Plakatai, 

paveikslai, 

knygos, 

enciklopedijos

kalendoriai, 

albumai, stalo 

žaidimai ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 
 



16.5 Meninė  

kompetencija 

Vaikas susipažįsta su meninės raiškos priemonėmis, 

plečia supratimą apie kūno kalbą, nuotaiką, sumanymą, 

muziką, vaizdą, žodį reiškia kūno kalba, rodo mimiką, 

pozą, gestą, judesį, ritmiškai ir laisvai juda, kuria įvairių 

veiksmų eilę, eina rateliu, šoka, improvizuoja, vaidina, 

muzikuoja. Įgyja žinių apie kūno ir dvasios darną, 

tikslingai kvėpuoja, judėjimu išlaisvina kūną,  ir kt. 

Vaikas išbando savo jėgas, vikrumą sportinėse 

pramogose, žygiuose, varžybose, valdo emocijas, reiškia 

emocijas gestu ar judesiu. Pratinasi skirti ir judėti pagal 

muzikos tempą: lėtas- greitas; dinamiką: tyliai- garsiai; 

tembrą: storai- plonai. Improvizuoja  plastiniais  

judesiais  atskleidžiant  muzikinio  kūrinio  nuotaiką , 

turinį ;  palaiko  muzikos  ritmą  atrandant  ir  

panaudojant  įvairius  kūno  instrumentus ( plojimas , 

pliaukšėjimas , trepsėjimas ir kt.). Spontaniškai 

įsitraukia į meninę saviraišką naudojant kūno plastikos 

elementus, kasdien- sportuojant, žaidžiant judriuosius 

žaidimus, bendraujant, švenčiant, dirbant. Geba pažinti, 

suprasti socialinę ir kultūrinę aplinką, išgyventi 

kūrybinio pasitenkinimo, saviraiškos jausmą 
 

Muzikos 

instrumentai, 

sporto 

inventorius, 

garso grotuvai, 

vaizdo 

grotuvas, 

mikrofonas, 

ekranas, 

kompaktiniai 

diskai ir kt. 

 

                 17. Metodai: žaidimas, stebėjimas, rodymas, demonstravimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas, 

pokalbis, žaidinimas, fiziniai pratimai, gimnastika, judrieji žaidimai, sportiniai pratimai, sveikatingumo 

ekskursijos ir išvykos (sveikatingumo, pažintinės), sporto šventės, pramogos, grūdinimosi procedūros, smėlio ir 

akmenukų terapija, jūros vandens procedūros, situacijų sudarymo, ugdymo pavyzdžiu, spontaninis situacinis, 

garsiniai signalai, susitikimai, aiškinimas, pasakojimas, klausimai – atsakymai, viktorina, pratybos, 

mėgdžiojimas, aptarimas, klausymas, aiškinimas, apibudinimas, mėgdžiojimas, inscenizavimas, ritmo pratimai, 

judesys ir t.t. 

IV. PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

                 18.    Įgyvendinus programą, bus: 
 18.1.  tobulinami vaiko judėjimo įgūdžiai  dalyvaujant ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų sporto šventėse, varžybose; 
18.2.    tenkinamas vaiko saviraiškos poreikis teminės vaikų kūrybinės raiškos savaitėse, 

pramogose, olimpiadose, projektuose; 

 18.3.    grūdinamas vaiko organizmas rengiamose išvykose, ekskursijose į mišką,  prie jūros;  
 18.4.  plečiamos vaiko žinios apie žmogaus kūną, fizines bei dvasines galimybes aktyviai 

sportuojant ir ilsintis; 

                 18.5     bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių 

namais, Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Gintarėlis“, jogos studija „Jogos namai“. 
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