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Sveikatos valandėlės  „Krepšinio abėcėlė“  

aprašymas 

 
Pastaba:  Sveikatos valandėlė „Krepšinio abėcėlė“ labai plati, tai galima ją padalinti į keletą  
temų. 
Įvadinė dalis 
      Vaikų klausiama, ar populiarus krepšinis Lietuvoje? Ką vaikai žino apie krepšinį? 
Vaikų mintys... 
Pedagogas: - Taigi pradėkime nuo pat pradžių. Krepšinis dabar yra viena iš populiariausių sporto 
šakų pasaulyje, o Lietuvoje tai netgi daugiau nei tik sportinis žaidimas, todėl kas jį išrado privalu 
žinoti kiekvienam krepšinio fanui. Panašius į krepšinį žaidimus kadaise žaisdavo Amerikos indėnai.  
1891 metais mokyklos direktorius paprašė kūno kultūros mokytojo Džeimso Neismito  sukurti 
naują sportinį žaidimą, kurio paskirtis buvo užimti studentus sportu žiemą. Iš pradžių krepšinis 
buvo žaidžiamas kiek kitaip nei dabar: komandose būdavo po 9 žaidėjus, kurie varinėjosi futbolo 
kamuolį ir mesdavo jį į krepšį su dugnu. Po kiekvieno pataikyto metimo kamuolį reikėdavo iš jo 
ištraukti. Teigiama, kad pačių pirmųjų¸ krepšinio rungtynių rezultatas buvo 1:0. 
Istorija byloja, kad krepšinis pasiekė Lietuvą 1921 metais, o pirmosios šį žaidimą ėmė žaisti 
moterys, o vienu iš geriausių varžybų žaidėjų pripažintas lakūnas Steponas Darius. Lietuvos 
rinktinės - 1937, 1939, 2003 metų Europos čempionai. 
Kokius geriausius Lietuvos krepšinio komandas  ir krepšininkus žino.  
Vaikų mintys...  
Jei vaikai daug sportuos,   treniruosis ir taps gerais sportininkais, gal ir žymiais krepšininkais. 
Vaikams siūloma padaryti apšilimą (palengva aktyvinti vaikų organizmą) :  

- Ėjimas paprastai aplink 4 trikampius.. 
- Pratimai pečių juostai ir rankom (sukant didelius ratus pirmyn – atgal, judinant 

rankų riešus sunėrus ir paprastai). 
- Bėgimas ratu. 
- Po signalo paliečia sustatomus trikampius – žymeklius. 

Grupė: ikimokyklinė ir  priešmokyklinė. 
 
Tema.  Krepšinio abėcėlė. 
 
Ugdymo (si) situacija. Sportiniai žaidimai, taip pat ir krepšinis, yra aukštesnė judriųjų žaidimų 
pakopa. Kad šį įdomų ir naudingą sportinį žaidimą galėtų žaisti 5-6-7m. vaikai, buvo sukurtas 
suprastintas tikrojo krepšinio variantas – mažasis krepšinis. 
 
Uždaviniai. Planuojama išmokyti vaikus svarbiausių krepšinio pagrindų (t. y. kamuolio varymo,  
metimo technikos, kelių perdavimo būdų), mokyti atlikti elementarius krepšinio veiksmus, 
mokyti dirbti komandoje, skatinti visapusį bendravimą bei ugdyti jų saviraišką. Mokosi pajusti 
fizinių gebėjimų ribas, nepavargti. Gebėti atlikti  kūno atpalaidavimo pratimus. 
 
Priemonės.  Krepšinio kamuoliai, krepšinio stovai, 6 žymekliai, kilimėliai, švieslentė. 
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- Bėgimas. Po signalo sustoti krepšininko stovėsena – kojos pečių platumu, šiek tiek 
sulenktos per kelius, viena – pusę žingsniuko priekyje, liemuo tiesus, pasviręs 
pirmyn, rankos sulenktos prieš krūtinę. 

- Ėjimas po vieną. 

Pagrindinė dalis  
Pedagogas: - Krepšinį mėgsta žaisti visi ir suaugusieji ir vaikai. Statistika sako, kad kiekviena 

sekundė ore būna penkiasdešimt kamuolių. Vienas iš jų – jūsų. Turbūt esate žiūrėję nevieną kartą 
krepšinio varžybas. Ar stadiono tribūnuose daug sirgalių? Kodėl krepšinis taip traukia sirgalius? 
Vaikų mintys...  
Norite pažaisti krepšinį?  
 Vaikų mintys...  
Paimkime ir nubrėžkime aikštelę (klijuojamos linijos: galinės, baudos, vidurio, šoninės) ir 
paklausykite mano patarimų. Norint gerai vaidyti kamuolį reikia lavinti vikrumą, dažnai atlikti 
įvairius pratimus su kamuoliais. Vienas iš svarbiausių krepšinio žaidimo veiksmų – kamuolio 
gaudymas, perdavimas ir varymas, ne tik dešiniąja, bet ir kairiąja ranka. 
Vaikams siūloma padaryti pratimus su kamuoliu (lavinti kamuolio varymą vietoje ir judant, 
pratinti matyti aikštelę). 

- Ėjimas po vieną su kamuoliais. 
- Bėgimas su kamuoliais. Po signalo – krepšininko stovėsena – kojos pečių platumu, 

šiek tiek sulenktos per kelius, viena – pusę žingsniuko priekyje, liemuo tiesus, 
pasviręs pirmyn, kamuolys sulenktose  rankose prieš krūtinę. 

- Ėjimas paprastai, po signalo kamuolio metimas aukštyn ir gaudymas. 
- Ėjimas paprastai -  keisti kryptį.  
- Bėgimas pristatomuoju žingsniu laikant rankose kamuolį. 
- Ėjimas ir sustojimas. 
- Kamuolio metimas aukštyn, 2 kartus suploti ir pagauti. 
- Kamuolio varymas vietoje dešiniąja ranka – kamuolys varomas sulenktos rankos 

išskėstais pirštais (plaštaka lėkštutės formos), švelniai pasitinkant plaštaka ir 
amortizuojant kylantį kamuolį. Neatitraukiant plaštakos nuo kamuolio, tiesiant 
ranką per alkūnės sąnarį, kamuolį delnu nuspausti žemyn. 

- Kamuolio varymas vietoje kairiąja ranka. 
- Kamuolio varymas vietoje, keičiant rankas (dešiniąja – kairiąja). 
- Kamuolio varymas vietoje, keičiant rankas (dešiniąja – kairiąja); varyti kamuolį 

aplink save į dešinę ir į kairę puses. 
- Kamuolio varymas kaitaliojant rankas judant pirmyn - ėjimas atbulomis. 
- Bėgimas pristatomuoju žingsniu varant kamuolį dešiniąja ranka į dešinę pusę; 
- Bėgimas pristatomuoju žingsniu  varant kairiąja ranka į kairę pusę.  

Pastaba: galima žaidimus žaisti komandomis lenktyniaujant ir skaičiuojant kamuolio pametimus 
ar kamuolio pataikymus į krepšį; tada laimi komanda, mažiau kartų pametusi kamuolį ar 
daugiau pataikiusi ir greičiau baigusi estafetę. 

Vaikams pasiūloma pažaisti žaidimą „ Įmesk į krepšį“ (ugdyti orientacija aikštelėje ir 
supažindinimas  su aikštelės linijomis; pratinti klausyti signalo).  
Vaikai stovi už galinių linijų. Po pirmo signalo visi žaidėjai laisvai žaidžia su kamuoliais aikštelės 
viduryje. Po antro  signalo varo kamuolį prie artimiausio krepšio ir meta į jį tol, kol pataiko. 
Pataikę grįžta į aikštelės vidurį: rikiuojasi prie vidurio linijos. 
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Vaikams pasiūloma pažaisti žaidimą „Kas greičiau atsistos ant varžovų linijos“. 
Žaidėjai stovi ant galinių linijų. Po signalo greitai varydami kamuolį per aikštelę. Laimi komanda, 
kuri greičiau atsistos ant varžovų linijos. 

 
Vaikams pasiūloma pažaisti žaidimą  „Apvaryk kli ūtis“ (lavinti kamuolio varymo įgūdžius 
dešiniąja, kairiąja ranka, ugdyti orientaciją). 

Komandos išsirikiuoja voromis prie starto linijų. Tarp starto linijos ir krepšio pastatytos 3 kliūtys. 
Pirmieji komandų nariai turi po krepšinio kamuolį. Po signalo pirmieji komandų nariai varosi 
kamuolį dešiniąja ranka gyvatėle apie visas kliūtis ir tiesia linija parsivaro kamuolį kairiąja ranka 
atgal ir perduoda komandos draugui, kuris kartoja užduotį.   

Judėjimo su kamuoliu variantai: 

kamuolys varomas pakaitomis ranka, esančia toliau nuo kliūties; 

 - atlieka metimą į krepšį. 

Vaikams pasiūloma pažaisti žaidimą „Perbėk nepaliestas“. 

Padėti 6-8 lankai, kuriose stovi žaidėjai.  Kiti žaidėjai stovi už galinės linijos. Po signalo varydami 
kamuolius, turi perbėgti į kitą aikštelės pusę, stengdamiesi, kad jų nepaliestų lankuose stovintys 
žaidėjai.  

Vaikams pasiūloma pažaisti žaidimą „Gaudymas su kamuoliu“ 

Centre stovi gaudytojas su kamuoliu. Visi vaikai laisvai  varo kamuolius. Gaudytojas taiko į 
varančius vaikus. Į ką pataiko išeina iš žaidimo laikinai. Į 3-4 žaidėjus pagaus, išrenkamas kitas 
gaudytojas. 

Vaikams parodoma spalvotas geometrines figūras: geltonas keturkampis, raudonas apskritimas, 
žalias trikampis ir pasiūloma sugalvoti judesius pagal nurodytas figūras. 
Vaikų mintys... 
 
Pratimas „Dviese kaip vienas“  

Poromis susikibus varyti kamuolį ir įmesti į krepšį.  

Po signalo paeiliui kiekviena pora, nepasileisdama rankomis, nuo  aikštelės vidurio iki krepšio 
varosi kamuolį laisvomis rankomis. Kiekvienąkart mušant kamuolį į grindis jis perduodamas 
porininkui. Į krepšį mėtoma tol, kol pataikoma. Kas pataiko varo atgal prie vidurio linijos. 

II variantas. 

Mesti į krepšį tik nuo baudos linijos. 

III variantas.  
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Judant pristatomuoju žingsniu ir per 4 kūgius su lankais perduoda kamuolį vienas kitam, gale taiko 
į krepšį. Atgal grįžta  judant ir permetant vienas kitam kamuolį. 

Pedagogas: - Kiekvienas žaidimas turi savo žaidimo taisykles. Kas nutiktų, jei žaidimas neturėtų 
taisyklių arba jų nesilaikytumėm? 
Vaikų mintys... 
Pedagogas: - Krepšinio tikslas   - įmesti kaip galima daugiau kamuolių  į varžovų krepšį. 
•  Krepšinį žaidžia dešimt žaidėjų, po penkis kiekvienoje komandoje. Vienas žaidėjas – kapitonas. 
•  Komandos žaidėjai turi savo skiriamuosius ženklus. 
•  Žaidžiama du kėlinius po 5 min. Tarp kėlinių – 5 min. petrauka. 
•   Kamuolį galima tik varyti viena ranka įvairiomis kryptimis. Bėgti su kamuolu negalima. 
•   Su kamuoliu žaidėjas gali žengti ne daugiau kaip tris žingsnius, po to turi kamuolį perduoti, 
mesti ar atlikti kitokį veiksmą. 
•   Negalima toliau varyti kamuolio tada, kai pavaręs žaidėjas jį sugauna – reikia atlikti kitą 
veiksmą- perduoti kamuolį kitam žaidėjui arba atlikti metimą į krepšį. 
•   Pradedant žaidimą teisėjas išmeta kamuolį vidurio rate tarp dviejų priešingų komandų žaidėjų. 
Šie stengiasi numušti kamuolį savo komandos draugams. 
•    Kamuolys paprastai įmetamas į žaidimą iš už šoninės linijos, po metimo – iš už galinės linijos. 
•    Ginčytinis kamuolys skiriams, kai du priešingų komandų žaidėjai kartu pagauna kamuolį. 
 •   Komanda daugiausiai pataikusi  ir tampa laimėtoju.  
 •   Jei rungtynės baigiasi vienodu rezultatu skaitosi – lygiosios. 
 
 
 
Priminti vaikams kaip saugiai elgtis: 
•   Žaisdamas stengtis nesusidurti su draugais. 
•   Nerėkauti. 
•   Gaudydamas kamuolį neatkišti rankų pirštų. 
•   Nestumdyti draugų. 
•   Neplėšti kamuolio iš draugo rankų. 
 
Šio žaidimo nevalia žaisti kiekvienam atskirai, o tik išvien su komanda draugais – privalome  
laiku pastebėti patogesnėje padėtyje atsidūrusį draugą ir pasistengti perduoti jam kamuolį. 
 
 

Krepšinio varžybas.  

Žaidžiami 2 kėlinukai po 5 min. Tarp kėlinių – 5min. pertrauka. Auklėtoja primena, kad vaikai 
laikytųsi žaidimo taisyklių, nurodo klaidas, skaičiuoja metimus. 

Baigiamoji dalis 
Pedagogas: -  Mes labai aktyviai pasportavome ir padirbėjo mūsų raumenys, širdys, smegenys. Tai 
turime dabar gerai pailsėti. Kodėl? 
Vaikų mintys... 
Pedagogas: -  Mūsų kūnas ir  vidaus organai nuvargsta, o jei mes tinkamai  pailsėsime, tai 
atgausime jėgas ir pasirengsime kitam darbui. 
Vaikams pasiūloma atlikti atsipalaidavimo pratimus – sėdint ant kilimėlių-  5 min. 
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- “gera energija”-  sėdint “turkiškai” įkvėpti pro nosį, keliant rankas aukštyn už galvos, 
nuleisti rankas žemyn – iškvėpti pro burną. Tokiu būdu suteiksime sau teigiamos energijos. 

- „siunčiame linkėjimus“-  ištiesti priešais save dešinę ranką, užsimerkus sugalvoti 
palinkėjimą tuomet atsimerkti ir pūsti nuo delno linkėjimą draugui, pakartoti pratimą su 
kaire ranka. 

- „saulė“  – įsivaizduojame, kad delnai ir pirštai tai saulė. Lėtai įkvepiame, o paskui 
iškvepiame stengdamiesi pajusti, kaip pro rankų pirštus – saulės spindulėlius- lengvai plūsta 
oro srovė. 

Vaikams pasiūloma pažaisti ramų žaidimą „Kamuolys viduriniajam“ ( tobulinti kamuolio 
gaudymo ir perdavimo įgūdžius – iš apačios, nuo krūtinės, laikant kamuolį virš galvos, mesti ir 
sugauti atšokusį nuo grindų ). 
- Komandos stovi dvejuose ratuose. Rato viduryje stovi vadovaujantysis su kamuoliu. Po 

signalo jis  perdavinėja kamuolį visiems žaidėjams, stovintiems rate, iš eilės. Paskui į ratą 
eina kitas vaikas ir vėl atlieka vadovaujančio vaidmenį. Žaidimas trunka tol, kol visi pabūna 
rato viduryje. 

 
Vaikų klausiama ar nesunki buvo valandėlę? Taip pat teiraujamasi, kas buvo smagiausia? 
Pasiūloma namuose  papasakoti tėvams apie valandėlę ir pasitreniruotis su kamuoliais su tėvais. Jei 
norite būti geri krepšinikai, žaiskite šį žaidimą kuo dažniau ir kartu -  mergaitės ir berniukai. 
Galima žaisti vienas prieš vieną, tris prieš tris. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Veiklos komentaras.  
 

� Šia veikla integruotai ugdomos priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos: socialinė 
(bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje, sprendimų priėmimas, konfliktų 
sprendimas lygių galimybių įsisąmoninimas); pažinimo (savęs pažinimas, savistaba, 
pasitikėjimas savimi, savęs vertinimas, savianalizė, saviraiška, sveika gyvensena, 
atsakomybė už savo veiksmus); komunikavimo (informacijos gavimas, jos analizavimas 
bei panaudojimas); sveikatos (ugdo vaikų fizines savybes – greitį, vikrumą, šoklumą, 
ištvermę, jėgą; lavina ne tik stambias raumenų grupes, bet ir smulkiuosius plaštakos 
raumenys, pirštų ir riešų paslankumą; sužino, kad žmogus turi šidį, smegenį, raumenys, 
kurie nuvargsta ir jiems reikia poilsio; krepšinio elementų bei žinių teorinis ir praktinis 
mokymas). 



7 

 

 
 
Literat ūra: 
 
1. E. Adaškevičienė „Krepšinis vaikų darželyje“. Kaunas, Šviesa, 1981. 
2. E. Adaškevičienė „Mažųjų sporto abėcėlė“, Kaunas , Šviesa, 1990. 
3. Viešoji įstaiga „Sostinės krepšinio mokykla“. Projektas „Neformaliojo švietimo ugdymo 

programa Vilniaus m. lopšelių - darželių auklėtiniams“.  
4. Sveikos gyvensenos darželių pedagogų bendruomenių darbo patirtis „Į sveikatos šalį“, Vilnius, 

2009. 
5. L. Bobrova „Kūno kultūra“. Meralas. Vilnius, 1996. 
6. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, 2002. 
 


