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Kūno kultūros veiklos  „Katė ir kačiukai“  
Sveikatos valandėlės „Katin ėliai žaidžia“ aprašymas 

 
Įvadinė dalis 

Siužetinis žaidimas „Katė ir kačiukai“ 
Pokalbis: - Mur mur miau miau, aš katė mama noriu pakviesti savo kačiukus į sveikatos šalį. 
Sveikatos šalis – tokia šalis kur ..... 
Vaikų mintys... 
Augustė „Boružėlių“ gr.: „  Kur niekas neserga, o jei suserga geria vaistus“.  
Rugilė „Boružėlių“ gr.:“ Kur vaikai sportuoja“. 
Vaikams pasiūloma apšilti mankštelę „Ka čiukai“ 

- Eiti ratu ant pirštų – kulnų mur mur miau miau 
- Bėgti ratu, keičiant kryptį   kad pelyčių būt daugiau 
- Ropoti ir gaudo peles 

 
 
Vaikams pasiūloma mankštelę ant kilim ėlių. 
Kačiukai:  

- „šildo letenėles“-  sėdint „turkiškai“ sukti rankomis ratukus 
- „geras kačiukas“ - stovint keturpėsčia  tempti nugarą aukštyn – nuleisti pilvą žemyn 
- „g ąsdina šuniuką“- stovint keturpėsčia  tempti nugarą aukštyn nusileisti žemiau tariant ššš 
- „žaidžia letenėlėmis“  - kelti po vieną ranką ir koją 
- „ kačiukai moka šokinėti“ – šokinėti pirmyn – atgal ant kilimėlių 

kartoti pratimus 3-4-5 kartus  

Grupė:  ikimokyklinės (2- 3-4 ugd. m.). 
 
Tema.  „Katė ir kačiukai ”; „Katin ėliai žaidžia“; „Ant palang ės tupi katinėlis“  
 
Ugdymo (si) situacija. Vaikams patinka sportuoti, imituojant gyvūnėlius. 
Uždaviniai. Patirti judėjimo džiaugsmą, geriau suvokti save, savo kūno judėjimo galimybes. 
Planuojama žaisti- būti „kačiukais“ - judėti saugiau, nesusidurti su kitu; mėginti improvizuoti 
šokį „Ant palangės  tupi katinėlis“. Suteikti linksmų emocijų naudojant interaktyvių grindų 
žaidimus: „Spalvingas pianinas“,  „Balionai“- sprogdinti skrendančius balionus; atsipalaiduoti 
žaidžiant žaidimą „Vanduo“ ir atlikti pratimus plokščiapėdystės profilaktikai. 
Priemonės. kaspinėliai, suolas, „pelytė“ - žaisliukas, akmenukai, „lašeliai“, balionai, muzikinis 
įrašas „Ant palangės  tupi katinėlis“ - Džimba. 
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Pagrindinė dalis  
Programinė medžiaga:  
Vaikams pasiūloma žaidimą  „Ka čiukas gaudo pelę“ 

- Ropoti suoleliu –„per tvorą“ ir  „pagauti pelę“ 
- Pašokti aukštyn  pasiekti žaislą, ištiesti stuburą – „pagauti pelę“ .  Kartoti 2-3 kartus 
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Vaikams pasiūloma judr ųj į  žaidimą   „Katin ėlis ir pelės“ 

Katinėlis sau gulėjo 
O pelytės vaikštinėjo. 
Jos paglosto jam galvelę     imituoja 
Ir papūtė į auselę 
Katinėliui įkyrėjo  
Gaudyti pelės pradėjo. 
Miau! 

Katinas gaudo peles. Kartoti 2-3 kartus. 
 

   
 

 
 
Baigiamoji dalis 
Vaikams pasiūloma pažaisti ramų žaidimą “Murkia ka čiukas“ 
Vaikai- „katinėliai“  eina ratu, rato vidurį- „katė – mama“. 
 Mur mur mur 
 Kačiukas murkia, 
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 Murkia ir katė  mama. 
 Mama, ar žinai kas murkia? 
Vienas iš vaikų pasako: - Miau! 
 „Kat ė – mama“ atspėja kas pašaukia. 
 

 
  
 
 
Įvadinė dalis 

Sveikatos valandėlė „Katin ėliai žaidžia“ 
Žaidimai ant interaktyvi ų grindų 

 
Vaikams pasiūloma apšilti bėgti, šuoliuoti, ropoti  per spalvotus klavišus žaidimas „Spalvotas 
pianinas“ 
Mankštelė „Ka čiukai muzikuoja“ 
 

   
  
Pagrindinė dalis  
Vaikams pasiūloma atlikti pratim ą „Stebuklingi akmenukai“ (žaidimas „Vanduo“) 

- eiti per akmenukus 
- pastovėti ant akmenukų 
- rinkti kojomis akmenukus 
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Vaikams pasiūloma žaidimą „Kat ė ir peliukai“.  
I variantas. 
Peliukai praalko ir nutarė nubėgti į (bėgioja ant pirštukų) kamarėlę trupinėlių pasirinkti. Bet, žino, 
kamarėlės kampe katė snaudžia: riesta jiems būtų, jeigu nubustų. Oi, jeigu katė nubustų, neištrūktų 
iš jų nagų. Renka peliukai ( renka kojų pirštukais) skanius trupinėlius. Vėl bėga pažiūri (bėgioja ant 
pirštukų) ir grįžta rinkti  trupinėlius( renka kojų pirštukais). Prisirinko pilnus krepšelius. Pasisekė 
jiems tąkart – neprižadino katės. 
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Vaikams pasiūloma judr ųj į  žaidimą „Katin ėliai ir balionai“ (žaidimas „Balionai“) 
Vaikai -„katinėliai“ sprogdina balionus: šokinėdami, rankomis- „letenomis, nageliais“ . 
 

    
    
 
Baigiamoji dalis 
Vaikams pasiūloma pažaisti ramų žaidimą „Ka čiukai snaudžia“ (žaidimas „Vanduo“) 
Vaikai -„katinėliai“ guli, atsipalaiduoja ir klauso vandens čiurlenimą.  
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Judėjimo diena 
Vaikams pasiūloma pašokti „Ant palang ės tupi katinėlis“  
Kaip mums linksma ir smagu 
Šokti visiems kartu. 
 
Įžanga. 
Vaikai laisvai žaidžia su balionais. 
Dainelė: 

1- Imituoja katinėlį, jo ūsus ir sparnelius 
2- Imituoja žvirbliuką, katinėlį ir kaip jį gaudo peles. 
3- Rodo saulutę ir šoka. 

  Įžanga. 
Vaikai laisvai žaidžia su balionais. 
   Dainelė: 

1- Imituoja katinėlį, jo ūsus ir sparnelius      kartoja 
 Vaikai laisvai žaidžia su balionais. 
 

        
 
Vaikų klausiama ar patiko žaisti  ? Pasiūlyti vaikams tai pat pažaisti su tėveliais ir broliukais. 
 
Atsisveikinti  su vaikais. 
 
 

 
Literat ūra: 
1. Auklėtojos kūryba. 
2. Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“.  Lentvario l/d „Šilas“, 2015. 
3. L. Miežienė, M. Juodaitienė „Paprasti- nepaprasti žaidimai“.  UAB „Vilniaus spauda“. 

Vilnius, 2005.  

Veiklos komentaras.  
 

� Šia veikla integruotai ugdomos ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos: socialinė: 
pratinosi pagarbiai bendrauti su draugais, pratinosi pasitikėti savimi ir savo gebėjimais; 
pažinimo: įgijo žinių apie kūną judant erdvėje;  komunikavimo: gebėjo bendrauti su 
auklėtoja, daug emocijų gerų reiškė; sveikatos: lavino kūno dalių judesius, mankštino 
pėdutes; lavino ėjimo, bėgimo judesius, samoningai aktyviai judėjo, žaidė interaktyvūs 
žaidimus, išmoko atsipalaiduoti, pakeičiant veiklos pobūdį; meninė: sportuodami gebėjo  
išraiškingai  improvizuoti pagal šokio  siužetą bei padainuoti. 


