
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠVELNUKAS“
KOMANDA  „GUDRUČIAI“
IŠŠŪKIS „JAUNAS JUDĖSI – SENAS NESIGAILĖSI“

SPORTAS - SVEIKATA - MES SPORTUOJAM 
VISADA !

Vaiko fizinis lavinimas yra visa kita pagrindas. Netinkamai laikydamiesi 
higienos, be tinkamo fizinio lavinimo ir sporto, niekada negausime sveikos 
kartos. (Anatolijus Vasilievichas Lunačarskis) 

Tikslas: stiprinti vaikų sveikatą, sudarant sąlygas aktyviai judėti, didinti 
motyvaciją sportuoti visais metų laikais.

Uždaviniai: siekti, kad vaikai per judesį suvoktų sveikos gyvensenos 
svarbą, patirtų judėjimo ir saviraiškos džiaugsmą.



Mankšta – vienas pirmųjų vaiko dienos ritmo elementų darželyje. Ji 
,,pažadina” vaiko organizmą, aktyvią ir darbingą nuotaiką.  Vaikai, kurie 

nuolat atlieka rytinę  mankštą, tampa žvalesni, didėja jų dėmesingumas, 
darbingumas.

Visose veiklose tampa aktyvesni.

LABIAUSIAI MĖGSTAMOS MŪSŲ GRUPĖS VAIKŲ MANKŠTOS

ILGA TALISMANŲ MANKŠTA

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QWBNRQ_RQKI

.

MUZIKINĖ MANKŠTA

HTTPS://YOUTU.BE/5CCS8_0HIKW



„GUDRUČIŲ“ KOMANDA VISĄ KOVO MĖNESĮ DALYVAVO 
ĮVAIRIOJE JUDRIOJE IR SVEIKATĄ TAUSOJANČIOJE VEIKLOJE
Kartu su fizinio lavinimo mokytoju išmoko daug pratimų, žaidė judriuosius žaidimus, šoko.  

Susipažino ir išbandė priemones, kurios gali padėti nusiraminti, tinkamai išreikšti savo emocijas.  Pasimokėme 
keletą kvėpavimo, atsipalaidavimo pratimų. Kalbėjome, kodėl žmogui reikalingas poilsis, kas atsitiktų jei 

nepailsėtume, kaip reikia teisingai ilsėtis. Bandėme patys sugalvoti atsipalaidavimo pratimų.



Besportuodami kartu su mokytoja Nijole 
sukūrėme eilėraštį:

Viens ir du, viens ir du, 
Einame visi kartu.
Keliam kojas mes aukštai,
Rankom plojame linksmai.
Viens ir du, viens ir du, 
Mums sportuot labai smagu.
Ne po vieną, o po du
Einame linksmai ratu.



SPORTUOJAME 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UDPKZKCV6IW



PĖDŲ MANKŠTA

Pėdų treniruotė vaikams labai patiko.
Kai kurie vaikai mielai šią mankštą atlieka namuose su visa 

šeima: 
https://youtu.be/RUr-2ATE54M?t=78



KŪNO KULTŪROS VALANDĖLĖS DARŽELIO SALĖJE



SMAGŪS ŽAIDIMAI SU DINOZAURU 
FRANKU

Su Franku vaikai susipažino skaitydami 
J. Baltrukonytės knygą

„Blynai spintoje“



VAIKŲ MINTYS APIE SPORTĄ:

Simonas : „Aš labai noriu išmokti gerai žaisti krepšinį, taip kaip žaidžia Jonas“

Saulė: „Sportuoti reikia, kad gerai augtum. Man patinka dviračių sportas, mes su mama , tėčiu turime 
dviračius ir daug važiuojame miško keliukais, nes gyvename prie miško.“

Jonas: „Sportuoti reikia, kad užaugtume stiprūs ir būtume visi laimingi, nes kai būname sveiki ir laimingi daug 
šypsomės ir taip mūsų veidukas mankštinasi.“

Dominyka: „Net vabaliukai bėgioja, tai ir mes turime sportuoti, jeigu norime   užaugti sveiki.“

Leonardas: „Kas netingi , tas sportuoja, mano mama sportuoja, todėl ji dirba greitai visus darbus“.

Ūla: „Man mama sakė, jeigu žmogus sportuoja, tai jam ir vaistukų nereikia, o aš noriu užaugti ir būti balerina, 
todėl ir namie mankštą darau.“



„PELĖDŽIUKŲ“ GR.
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

Nijolė Dragūnaitė
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