
                                 KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „MALŪNĖLIS“ 

Smalsučių komandos 2021 m. gruodžio mėn. iššūkio įgyvendinimas (6-10 d.) 

Iššūkis: Nuo pažinimo – sveikatos link“ 

Tikslas: siekti kuo geriau pažinti save, suteikiant vaikui elementarių žinių apie žiemos sportą. 

Uždaviniai 

*ieškoti informacijos apie žiemos sporto šakas, sporto inventorių, varžybas, spręsti kryžiažodį. 

*žiemos sporto šakas pritaikyti vaikų amžiui, žaisti pagal supaprastintas taisykles, naudoti netradicines 
priemones. 

*tyrinėti kaip tirpsta sniegas, atsinešti pilną kibirėlį sniego į grupę. 

*džiaugtis žiemos malonumais, sniegu. 

Veikla visai vaikų grupei.  

Darželio kieme: vaikščioti, bėgioti per negilų sniegą; žaismingai improvizuoti judesiais žiemos reiškinius, 
snaigių šokį; slysti ledo takeliu; žaisti slėpynių; važinėtis su rogutėmis; slidinėti su trumpomis slidėmis; žaisti 
su lazda ir ledo rituliu ir kt. 

Žaisti žaidimą „Sniego tvirtovė“. Mėtyti į tolį ir į taikinį sniego gniūžtes. Kolektyvinis darbas: sudaryti 
kryžiažodį „Žiemos sportas“. 

Bendradarbiavimas su šeima. Pasirūpinti tinkama vaikų apranga žiemą, turėti neperšampamas pirštines ir 
atsargines pirštines. Pagal galimybę į darželį atsivežti roges, slides, ar ledo ritulio lazdas. 

Savaitės apmąstymai, refleksija.   

Žiema nepagailėjo nei sniego, nei šalčio. Aktyvi fizinė veikla vyko ir lauke ir sporto salėje su netradicinėmis 
priemonėmis. Judri veikla visuomet teikia džiaugsmą. Vaikai smalsūs, pastebėjo, kad kibirėlis pilnas sniego 
greit ištirpo grupėje, vandens liko nedaug, mažiau nei pusė. Tačiau jis buvo nešvarus, įsitikino, kad sniegas 
nevalgomas. Visuomet norisi save išbandyti, pažinti savo kūno galimybes: kas vikresnis, greitesnis, stipresnis. 

Sportiniai žaidimai vaikams patinka. Sudarinėjant ir sprendžiant kryžiažodį „Žiemos sportas“ informacijos 
ieškojome internete, knygose. Tėvai pasirūpino tinkama vaikų apranga žiemą. Tikimės, kad vaikai turės 
daugiau sporto inventoriaus žaidimams žiemą. 

Mokytoja Violeta Kovalenkovienė 



 

 KRYŽIAŽODIS APIE ŽIEMOS SPORTO ŠAKAS 

1.Kaip vadinasi sporto šaka, kurioje dalyviai čiuožia ledu dailiojo čiuožimo pačiūžomis, skambant muzikai. 
/Dailusis čiuožimas/ 

2. Koks komandinis olimpinis žiemos sportas, vadinamas „šachmatai ant ledo“? /Akmenslydis (kerlingas)/ 

Akmenslydis populiariausias Kanadoje, taip pat JAV, Škotijoje, Norvegijoje, Švedijoje. Žaidimo esmė: 
stačiakampėje ledu dengtoje aikštelėje leisti savo akmenis taip, kad jie atsidurtų kuo arčiau nupiešto taikinio 
(„namų centro“). Akmens slydimo greitis papildomai gali būti reguliuojamas ledo trynimu prieš akmenį, 
priešininkų komandos akmenų išmušimu (ir pan.).  

3. Kaip vadinasi nusileidimas rogutėmis specialiai paruošta trasa?/Rogučių sportas/ 

Rogučių sportas (arba nusileidimas rogutėmis) – olimpinė žiemos sporto šaka. Šioje sporto šakoje 
sportininkai dalyvauja po vieną (vienetų rungtyje) arba poromis (dvejetų rungtyje). Taip pat būna 



vykdomos ir komandinės varžybos, kuriose komandą sudaro vyras, moteris ir pora. Nusileidimo 
rogutėmis varžybų tikslas yra kuo greičiau rogutėmis  nusileisti tam specialiai paruošta trasa. 

4.Ant ledu padengtos aikštelės dvi komandos stengiasi lazdomis įmušti ritulį į viena kitos vartus. 
Kokia tai sporto šaka? /Ledo ritulys/ 

Ledo ritulys – komandinis žaidimas žaidžiamas ant ledu padengtos aikštelės. Žaidimo esmė: 
čiuožykloje dvi komandos stengiasi ritmušomis (lazdomis) įmušti ritulį į viena kitos v Ledo ritulys – 
komandinis žaidimas, žaidžiamas ant ledu padengtos aikštelės. Žaidimo esmė: čiuožykloje dvi 
komandos stengiasi ritmušomis (lazdomis) įmušti ritulį į viena kitos vartus.  

5. Kaip vadinasi sporto šaka, kuri susideda iš slidinėjimo trasoje ir šaudymo mažo kalibro šautuvu į 
penkis už 50 m. išdėstytus taikinius?/Biatlonas/ 

Biatlonas (šiuolaikinė žiemos dvikovė) – daugiausia žiemos metu kultivuojamas sportas, kuris 
susideda iš slidinėjimo kroso ir šaudymo mažo kalibro šautuvu į penkis už 50 m išdėstytus taikinius. 
Biatlono varžybos vyksta slidinėjimo trasoje, su dvejais arba keturiais šaudymo ruožais, šaudant 
gulomis ir stovint. Priklausomai nuo varžybų tipo, sportininkai netaikliai šaudę šaudykloje, turi 
šliuožti baudos ratus arba pridedama baudos minutė. Geriausią laiką parodęs sportininkas, laimi. 
Kiekviename etape šaudykloje šaudoma į penkis taikinius. Nepataikius į taikinį, priklausomai nuo 
varžybų tipo, yra skiriamos trijų rūšių baudos:  

 čiuožiamas papildomas 150 m baudos ratas (apie 20-30 sek.). 
 pridedama 1 minutė prie galutinio parodyto distancijoje laiko. 
 naudojamas papildomas šovinys. Galimi tik trys papildomi šoviniai kiekvienam šaudymo 

ruožui. 

Sportininkai naudoja ne lengvesnius nei 3,5 kg mažo kalibro šautuvus. Atstumas iki taikinio 50 m, 
taikiniai apskritimo formos, 45 mm skersmens, šaudant gulomis, ir 115 mm, šaudant stovint. 

6.Žymiausias Lietuvos biatlonininkas? /Algimantas Šalna/  

A.Šalna- 1984 m. olimpinių žaidynių estafetės čempionas, 1983 ir 1985 m. pasaulio estafetės čempionas, taip 
pat laimėjęs 1983 metų pasaulio taurės 10 km lenktynes. 

7.Kaip vadinama sporto šaka, kai judama sniegu prie kojų pritvirtinus slides, pasispiriant lazdomis? 

/ Slidinėjimas/ 

Slidinėjimas – ekstremalaus žiemos sporto šaka, laisvalaikio pramoga ar kelionės būdas, kai judama sniegu 
prie kojų pritvirtinus slides. 

8.Žymiausia Lietuvos slidininkė? /Vida Vencienė/ 

 Vida Vencienė-1988 m.  žiemos olimpinių žaidinių  10 km lenktynių čempionė bei 5 km lenktynių bronzos 
medalio laimėtoja, 1985 m. 4×5 km estafetės, 1987 m. 5 km lenktynių, 1988 m. 10 km lenktynių čempionė.  
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