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1. ĮŽANGA 

 Laikoma, kad judėjimas yra pagrindinis biologinis raidos veiksnys, skatinantis organizmo vystymąsi. 

Fizinio aktyvumo patirtis vaikystėje padeda sukurti tvirtus sveiko ir produktyvaus gyvenimo pagrindus 

–  tai yra svarbi bendros visapusiškos vaiko plėtros dalis. Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO) paskelbė 

naujausias rekomendacijas dėl 5-17 metų vaikų ir paauglių fizinio aktyvumo ir sėdimo elgesio. Deja, 

imant globaliai, 81% minėto amžiaus  vaikų yra fiziškai nepakankamai aktyvūs. (Chaput, 2020). Vaiko 

organizmas, jo nervų sistema gali normaliai funkcionuoti ir vystytis tik įgyvendinant genetiškai 

užkoduotą biologinį būtinumą judėti. Judesiai skatina vaikų motorikos vystymąsi, stiprina sveikatą, 

stimuliuoja organizmo augimą, gerina protinį darbingumą, funkcinį pajėgumą.  

 Intensyviai augantiems jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams būdingas prigimtinis didelis judėjimo 

poreikis (bėgiojimas, laipiojimas, lauko žaidimai, žaidimai su augintiniais,važinėjimas dviračiu, 

paspirtuku, riedlente). Perėjimas nuo natūralaus biologinio poreikio judėti prie sąmoningo turi būti 

savalaikis ir sistemiškas, fizinė veikla turi atitikti vaiko raidą, fizinę, emocinę būklę. Sąmoninga fizinė 

veikla - ėjimas pėsčiomis į mokyklą, pasivaikščiojimas su augintiniu, judrieji žaidimai su draugais, 

važinėjimas dviračiu, paspirtuku, riedlente, fizinio lavinimo pamokos, įvairių sporto šakų treniruotės, 

šokių repeticijos, fizinė veikla su tėvais, visuomeninė veikla, sporto varžybos, glaudžiai susijusi su 

prasidedančia veikla mokykloje. Mokslininkų pastebėta, kad pradėję lankyti mokyklą vaikai  juda net 

dukart mažiau, negu reikia. Jie paskaičiavo, kad judėjimo poreikiui tenkinti 7 metų vaikas per parą turėtų 

nužingsniuoti 14000-15000 žingsnių arba  tai pakeisti kitokiais judumo būdais.Sistemingas ir 

sąmoningas dalyvavimas fizinėje veikloje skatina vaikus patirti fizinę laisvę, pasitikėjimą savo jėgomis, 

bendravimą su bendraamžiais, padeda atrasti judesius ir užsiėmimus, kurie teikia jiems malonumą. 2020 

metais  PSO gairės reikalauja, kad vaikai ir paaugliai sukauptų vidutiniškai 60 min/dieną aktyios veiklos 

–  energinga fizinio aktyvumo ir raumenų-kaulų stiprinimo veikla būtų įtraukta bent 3 dienas per savaitę 

(Chaput , 2020). Specialiųjų poreikių vaikams dėl vienokių ar kitokių priežasčių ypač sunku būti fiziškai 

aktyviems, todėl fizinis ugdymas, atitinkantis jų sveikatos stovį yra dar svarbesnis nei sveikiesiems. Visų 
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vaikų poreikiai yra tokie patys: jausti išskirtinį dėmesį, patirti švelnumą ir meilę, juoktis irišdykauti, 

lavinti protą ir kūną, ir t.t. Todėl ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką, svarbiausia 

nepamiršti, kad, pirmiausia, jis yra vaikas,  suprasti jo norus, suteikti jam erdvės būti vaiku – išdykauti, 

klysti, nebūti tobulam. Taip pat svarbu nelyginti vaiko ugdymosi pasiekimų su bendraamžių, neturinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimais. Kiekvienas vaikas – nepakartojama asmenybė, turinti tik jai 

vienai būdingų lūkesčių, galių, ugdymosi poreikių. 

 

Specialiųjų poreikių  turinčių vaikų rugdymas reikalauja pasiaukojimo, kantrybės, jautrumo ir supratimo, 

jų poreikių ir galimybių pažinimo. Darbas su vaikais, turinčiais skirtingus sveikatos sutrikimus, 

skirtingus gebėjimus, poreikius, interesus ir galimybes tampa mokytojui vienu iš didžiausių iššūkių -  tai 

didina mokytojo darbo krūvį ir atsakomybę. Atpažinti mokinio mokymosi sunkumus ir būti tuo 

žmogumi, nuo kurio priklausys sėkmingo ugdymosi raida - didžiausias mokytojo meistriškumas ir 

sėkmė. 

  

  

 Atskiri perėjimo iš prigimtinio į sąmoningą fizinį aktyvumą aspektai dirbant su specialiųjų 

poreikių mokiniais neturi būti akcentuojami, nes tikslai yra tokie patys – padėti 

suvokti bendrąsias žmogaus vertybes, rengti savarankiškam gyvenimui 

bendruomenėje –  skiriasi tik mokymo metodai ir būdai, kaip tai pasiekti. 
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2. FIZINIO AKTYVUMO UGDYMO PRIELAIDOS 

 Sveikos ir saugios gyvensenos pagrindai formuojasi būtent vaikystėje, svarbu nepraleisti šio amžiaus 

tarpsnio ir nuo mažens formuoti ir tobulinti individualias sveikatos stiprinimo žinias bei įgūdžius, kurie 

augant skatins toliau tęsti aktyvią fizinę veiklą. Pradėjus lankyti mokyklą keičiasi vaikų dienos režimas 

- vietoj judriųjų žaidimų vaikai didelę dienos dalį praleidžia sėdėdami, mažėja jų fizinis aktyvumas. 

Pradinio ugdymo bendrojoje programoje apibrėžiama – „Fizinio ugdymo paskirtis yra diegti sveikos 

gyvensenos įpročius, sudaryti sąlygas vaiko prigimčiai artima fizine veikla išreikšti savo individualumą, 

skatinti kūrybingumą, ugdytis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, puoselėti olimpines sporto 

vertybes, ugdyti fizinį raštingumą“. Pirmasis vaiko susitikimas su fiziniu ugdymu turi tapti švente, kuri 

tęstųsi visą gyvenimą, pedagogo gebėjimas uždegti vaikus, sužadinti norą aktyviai judėti nulemia vaiko 

tolesnės veiklos pobūdį. Vaikas iš mažumės turi pajusti fizinių pratimų, varžybų emocinį žavesį, patirti 

raumenų fizinį nuovargį, įprasti sistemingai mankštintis, įgyti fizinio ugdymo žinių. R. Zumeris (2002) 

teigia, kad labai svarbu išryškinti, stiprinti vaiko žinias, mokėjimus ir įgūdžius, tikėti vaiko galimybėmis, 

įžvelgti vaiko pažangą, skatinti tėvus būti vaiko ekspertais, globėjais ir palaikytojais. Mokytojas yra 

pagrindinis ir svarbiausias vaiko ugdytojas, atsakingas už vaiko pažangą (1 lentelė). 

1 lentelė. Fizinį aktyvumą įtakojantys veiksniai (Zumeris, 2014). 

Svarbiausi fizinį aktyvumą skatinantys  

veiksniai 

Svarbiausi fizinį aktyvumą slopinantys 

veiksniai 

• Malonumo, pasitenkinimo savimi jausmas.  

• Draugų ir bendraamžių aktyvus dalyvavimas 

bendrose fizinio aktyvumo veiklose, 

bendravimas tarpusavyje. 

• Patogi, spalvinga, atitinkanti amžiaus grupes 

ir reguliuojama įranga, didelė jos įvairovė: 

• Saugumo jausmas fizinio aktyvumo 

užsiėmimų metu. 

• Fizinė veikla nėra maloni, nuobodi, vienpusiška, 

dažnai kartojami tie patys pratimai ar žaidimai.  

• Mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų 

kompetencijų trūkumas.  

• Asmeninis vaiko suvokimas, kad fizinės veiklos 

rezultatai ar įgūdžiai yra jam nepasiekiami (per 

sudėtinga veikla, veikla neatitinka asmeninės 

raidos ar per aukšti pedagogų, trenerių ypač tėvų 

reikalavimai, savirealizacijos trūkumas, 

nutukimas, raidos defektai).  
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 Prigimtinio fizinio aktyvumo virtimo sąmoninga ir įvairiapusiška fizine veikla įpročiai turi būti 

formuojami, vėliau pastoviai stiprinami ir įtvirtinami, atsižvelgiant į vaiko organizmo vystymosi 

ypatumus. Fizinės veiklos kaita nuo prigimtinės prie sąmoningos reikalauja laipsniško, sisteminio 

perėjimo, kurį sudaro: 

• mokinių drausminimas (sportinė apranga, rikiuotė, pasisveikinimas); 

• pastoviai pasikartojantys pagrindiniai pamokos elementai (mankšta, bėgimas, šoklumo pratimai) 

pamokos pradžioje; 

• kompleksiškas mokymas kaskart vis sudėtingesnių judesių, dažnai keičiant sąlygas, palengva 

sunkinant užduotis (judrieji žaidimai, estafetės ir kt.); 

• laipsniškai įvedamos užduotys, reikalaujančios loginio mąstymo, orientacijos (kvadrato, krepšinio, 

futbolo žaidimo elementai); 

• pastovus mokymas saugiai naudotis įvairiomis sporto priemonėmis, įranga (kamuoliai, lankai,  

virvutės); 

• išorinis fizinio aktyvumo būklės vertinimas.  

 

Kiekvienas mokinys turi teisę būti mokomas pagal savo gebėjimus ir galimybes. Priklausomai nuo 

ugdytinių sveikatos stovio, poreikių ir galimybių, remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1795 

„Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“pakeitimo 2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-1584 “ 2.1. p. specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams pradinis ugdymas gali būti planuojamas ir vykdomas pagal:   

• pritaikytą (adaptuotą) pradinio ugdymo programą (supaprastinta ir palengvinta tos pačios 

klasės dalyko programa, padedanti siekti mokinio patenkinamo pasiekimų lygio, taikoma vaikui, kuriam 

nustatomi specialieji ugdymosi poreikiai (SUP);  

• pradinio ugdymo individualizuotą programą (mokiniams, kuriems nustatyta negalia dėl 

intelekto sutrikimo, ugdymo programa individualizuojama. Individualizuojant programą svarbu: 

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas planuojamas remiantis Bendrosiomis 

ugdymo programomis, jas koreguojant, pritaikant prie ugdomų mokinių 

sveikatos būkės, galimybių, poreikių, visada išsikeliant ir atsakant į klausimus  

                                           KAM?    KIEK?    KAIP? 
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paprastinti, konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skirti svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgti 

į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skirti kartojimui).  

 Esminiai skirtumai tarp ugdymo programų paaiškinti 2-oje lentelėje. 

2 lentelė. Ugdymo programų esminiai skirtumai (Kielaitė, 2020) 

Struktūra 

 

Programa 

Bendroji Pritaikyta Individualizuota 

Paskirtis  Skirta mokiniams, 

turintiems ugdymosi 

sunkumų, kurių 

intelektiniai 

gebėjimai nėra žemo 

lygio. 

Skirta mokiniams, 

turintiems bendrųjų 

mokymosi sutrikimų, 

kurių pasiekimai yra 

nepatenkinami. 

Skirta ugdyti individualius 

asmens gebėjimus ir tenkinti 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, ugdomi tik 

sutrikusio intelekto 

(nežymaus, vidutinio, 

žymaus, labai žymaus) 

mokiniai. 

Tikslas Plėtoti dvasines, 

intelektines bei 

fizines asmens galias, 

ugdyti aktyvų, 

kūrybingą, atsakingą 

pilietį, įgijusį 

kompetencijas. 

Pasiekti patenkinamą 

Bendrosios 

programos pasiekimų 

lygį. 

Pritaikyti praktinius 

gebėjimus gyvenime, realioje 

situacijoje. 

Ugdymo 

turinys  

Ugdymo turinys 

nekeičiamas, gali būti 

pritaikomi pažangos 

ir pasiekimų 

vertinimo kriterijai. 

Turinys negali skirtis 

nuo bendro klasės 

ugdymo turinio 

Palengvinama tos 

klasės, kuriose 

mokosi vaikas, 

turintis specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

dalyko programa. 

Ugdymo turinys skiriasi nuo 

bendrųjų ugdymo programų: 

labai sukonkretintas, 

susiaurintas, supaprastintas. 

Daug laiko skiriama praktinių 

gebėjimų ugdymui ir 

kartojimui. 
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3. UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS DIRBANT SU SPECIALIŲJŲ 

POREIKIŲ TURINČIAIS VAIKAIS 

 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo veiksmingas planavimas - sudėtinga ir daug 

pastangų ir kūrybiškumo reikalaujanti užduotis, todėl mažiau patirties turintiems mokytojams reikia labai 

įsigilinti į ugdymo programų nuorodas, rekomendacijas, kitus ugdymo procesą reglamentuojančius 

dokumentus. Pagrindiniai dokumentai, kuriais turėtų būti remiamasi planuojant ir įgyvendinant ugdymo 

procesą yra: 

• Pradinio ugdymo bendroji programa. 

• 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrieji ugdymo planai.  

• Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų 

poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui. 

• Knygų komplektai (vadovėlis, mokytojo knyga, mokinio užrašai) “Kūno kultūra “I, II, III, IV 

klasei. 

 Individualūs ugdymosi poreikiai lemia būtinybę mokymosi galimybių ir programų reikalavimus 

pritaikyti specialiųjų poreikių turinčių vaikų reikmėms. Planuojant specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymo procesą reikėtų, kad:  

• mokytojas turėtų būti išsamiai susipažinęs su mokinių pedagogine ir medicinine 

charakteristika; 

• programos pritaikytos mokinių lygiui, numatyti paprastesni tikslai ir siekiai, realios mokinio 

individualiųjų poreikių realizavimo galimybės, numatomos mokinio artimiausios raidos zonos; 

• planuojant atsižvelgiama į visų asmenų, susijusių su vaiko ugdymu (tėvų, paties vaiko, 

mokytojų, specialiųjų pedagogų) nuomones; 
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• parinktos įvairios darbo formos, stiliai ir metodai, numatomos skirtingo intensyvumo užduotys, 

laikas, joms atlikti, papildoma pagalba jos prisireikus, darbas pamokoje turi būti susietas su 

ankstesne mokinio patirtimi; 

• nelyginama vaiko ugdymosi pasiekimai su bendraamžių, neturinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasiekimais, nuolat stebima mokinių savijauta, nuovargio požymiai, aktyvumas 

/pasyvumas pamokoje; 

•  kruopščiai r suprantamai išaiškintos elgesio taisyklės, užtikrinama rami mokymosi aplinka, 

saugios mokymo priemonės, užsiimama mažiau įtempta veikla, didinama poilsio pertraukėlių 

tarp veiklų trukmė;  

• mokytojo vartojamas žodynas supaprastintas, suprantamas, pateikiama tik svarbiausia 

informacija, užduotys, nuorodos formuluojamos aiškiai, pateikiamos ir žodžiu, ir vaizdu. 

 

 Planavimas - tai siekiamo tikslo (rezultato) ir veiksmų sekos numatymas tam tikslui pasiekti. Gerai 

suplanuotas ugdymo procesas turėtų būti orientuotas ne į mokymosi medžiagos perteikimą, o į siekiamus 

ugdymo rezultatus. Šiuolaikinio ugdymo esmė - dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties 

aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą paramą įgyjant gyvenimui svarbių ir 

reikalingų kompetencijų. Sveikatos ir fizinio ugdymo atnaujintose 2021-2022m.m. mokymo programose 

išskiriama mokymosi turinio, dalyko tikslo, uždavinių ir ugdomų gebėjimų dermė (3-čia lentelė), būtina 

siekiant programose numatytų kompetencijų. 

3 lentelė. Ugdymo turinio ypatumai pradinio ugdymo programose  (Kielaitė, 2020) 

UGDOMOS KOMPETENCIJOS 

Pagal Bendrųjų programų pritaikymo 

rekomendacijas specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams 

Fizinio ugdymo kompetencijos 

Mokymosi mokytis - nusakoma vaiko 

aktyvaus dalyvavimo, skatinimo bei 

bendradarbiavimo pamokoje galimybės ir 

pasekmės.  

 

Įgyja sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo sveikos 

gyvensenos poreikį, mokosi savistabos ir saugaus 

elgesio įgūdžių, žino savo kūno sandarą, mokosi tausoti 

savo ir kitų sveikatą. 

 

 

 

3.1. UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS 
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Pažinimo kompetencija - lavina 

pozityviuosius asmens gebėjimus, plėtoja 

pažinimo galimybes, pomėgius, interesus. 

 

 

 

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos 

kompetencija - skatina mokantis remtis 

artimiausioje aplinkoje esančiais mokytojais, 

tėvais, ir t.t. 

 

 

Kūrybiškumo –ugdo gebėjimus, kurie 

leidžia kompensuoti sutrikusios funkcijos 

veiklą arba prisitaikyti ir produktyviai veikti  

be jos.  

 

Pilietiškumo kompetencija – mokymosi 

procese aktualizuojanti socialinius ir 

asmeninius aspektus.  

 

Kultūrinė – skatinanti mokymo(si) įgūdžių 

bei savarankiško mokymosi strategijų 

formąvimąsi.   

 

Komunikavimo kompetencija – 

inicijuojanti mokymąsi bendraujant.   

Išbando judesių įvairovę taikant paprastosios ir 

tiksliosios motorikos pratybas, judesių atlikimo būdus, 

patiria judėjimo džiaugsmą, tenkina natūralų poreikį 

judėti, lavina savo fizines, intelektines ir emocines 

galias, geba tinkamai pasirinkti ir reguliuoti fizinį 

krūvį. 

Įsisavina taisyklingus fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos įpročius. Mokosi pagarbiai bendrauti, 

atpažįsta ir valdo savo emocijas ir elgesį žaidžiant 

komandoje, įsisavina sveikatos tausojimo, prevencijos  

nuo nelaimingų atsitikimų įgūdžius. 

  

Išbando judėjimo formų įvairovę pagal savo 

galimybes, geba pasirinkti ir naudoti judesius 

pozityviai emocijų ir minčių raiškai bei sumanymų 

įgyvendinimui.  

 

Stengiasi prisiimti atsakomybę už savo veiklą 

bendruomenėje, gerbia kitų nuomonę, ugdosi pagarbą 

šalia esantiems, kalbantiems kita kalba. 

 

Mandagiai ir kultūringai bendrauja su kitais mokiniais 

ir mokytojais, domisi ir atpažįsta savo ir kitų tautų  

šalies nacionalinius žaidimus, sporto rūšis.   

 

Supranta ir vartoja verbalinių ir neverbalinių simbolių 

sistemos, kalbos, kūno judesių, garsų, mimikos ir kitus 

elementus, padedančius bendrauti, demonstruoja 

savitvardą ir adekvačias emocines būkles. 

VEIKLOS SRITYS, UGDYMO TURINYS 

Sveika gyvensena  

 

Judėjimo įgūdžiai 

 

 

Sporto šakos  

Sveikatos ugdymas: savęs pažinimas; sveika mityba; 

sveika gyvensena. 

 

Pagrindinių judesių lavinimas, judrieji ir sporto 

žaidimai, bendrieji pratimai, akrobatika, pusiausvyros 

jutimo ugdymas, kybojimai, ritmas, šokis, muzika. 

Koreguojamoji kūno kultūra: kūno laikysena, 

plokščiapėdystės prevencija, kvėpavimas.   

 

Atletinė veikla: ėjimas, bėgimas, šuoliai, metimai, 

sportiniai žaidimai, judrieji žaidimai. 
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Netradicinis fizinis aktyvumas 

(atitinkančios vaiko amžių netradicinės, 

neolimpinės sporto šakos. 

Fizinis aktyvumas gamtoje. 

UGDYMO TIKSLAS 

 Ugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai išsivysčiusį, ištvermingą vaiką, pasitikintį savimi ir savo 

gebėjimais, gebantį rinktis sveiką gyvenseną ir jaučiantį poreikį stiprinti savo kūną ir dvasią. 

UGDYMO UŽDAVINIAI 

• Išmokti pažinti savo galias, atsipalaiduoti po fizinių ir psichinių krūvių. Įgyti elementarų supratimą 

apie asmens higieną, grūdinimosi ir aktyvaus poilsio reikšmę žmogaus sveikatai.  

• Susipažinti su pagrindinėmis žmogaus kūno dalimis, pagrindiniais organais ir jų veikla, išmokti 

stebėti, kaip auga ir keičiasi organizmas, kokie jo poreikiai ir kaip reikia saugoti savo ir kitų žmonių 

sveikatą. 

• Tenkinti natūralų poreikį judėti, lavinti motoriką ir kūno laikyseną, patirti judėjimo džiaugsmą. 

• Įtvirtinti saugaus elgesio nuostatą. 

• Įprasti savarankiškai ir reguliariai mankštintis, užsiimti aktyvia veikla gryname ore. Domėtis 

aktyvaus gyvenimo būdais, mokytis garbingai rungtyniauti ir bendrauti komandoje. 

• Patirti judėjimo džiaugsmą bei teigiamas emocijas, rinktis  įveikiamas ir patinkančias fizinio 

aktyvumo formas. 

 

 Planuoti ugdymo procesą galima: metams, pusmečiui, trimestrui, temai, savaitei, dienai, pamokai - 

ugdymo proceso planavimo tarpsnį galima pasirinkti, atsižvelgiant į poreikius bendru mokyklos 

sprendimu. Ugdymas planuojamas numatant ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus – rengiami ilgalaikiai, 

trumpalaikiai, pamokų planai, ilgalaikės individualizuotos programos, skirtos didelių sutrikimų 

turinčių vaikų ugdymui, neformaliojo vaikų švietimo programos.  

    Ilgalaikiai tikslai – metų, pusmečio ar trimestro – gali būti labiau apibendrinti, abstraktesni, tačiau 

numatantys ko mokinys sieks mokydamasis konkretaus dalyko, t.y., ką supras, iššmoks, patirs…., o ne 

nukreipti į mokytojo veiklą - aiškins, mokys, suteiks žinių… Svarbu tikslus formuluoti taip, kad būtų 

lengva matyti, ar jie bus pasiekti.  

 

3.1.1. Ilgalaikis mokymo planas.  

Ilgalaikis mokymo planas – tam tikro dalyko mokinių mokymosi organizavimo per metus numatymas, 

apimantis ilgalaikius ugdymo tikslus, kylančius iš klasės situacijos, stambius darbo etapus, laiko 

Plano būtinumas: darbo planavimas privalomas kiekvienam mokytojui: ilgalaikis planas 

privalomas kiekvienam mokytojui; trumpalaikis planas rekomenduojamas, bet 

neprivalomas; pamokos planas rekomenduojamas. 



  

13 
 

paskirstymą, mokymosi rezultatus, tam tikrų priemonių pasirengimą bei dalykų integraciją. Ilgalaikiai 

planai turi derėti su mokyklos tikslais, rašomi visiems klasės mokiniams. Ilgalaikis planas rengiamas 

pagal pradinio ugdymo bendrąsias programas, plano struktūra svarstoma ir derinama metodinėje grupėje, 

tvirtinama direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui. Ilgalaikio plano, skirto specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymui, struktūroje pagrindinė skiltis – mokinių pasiekimai ir pažanga, kurioje 

apibrėžiamos mokinių siekiamos nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas. (4-a lentelė). 

 

4 lentelė. Ilgalaikio mokymo plano struktūra (Klizas, 2016) 

✓ Ilgalaikio ugdymo pavyzdys pateikiamas priede 1. 

 

 Fizinio ugdymo ilgalaikio plano sudarymo ypatumai. Fizinis ugdymas apima šias veiklos sritis: 

sveika gyvensena, judėjimo įgūdžai, sporto šakos, netradicinis fizinis aktyvumas. Viso pradinio 

ugdymo procese pereinant iš vieno mokymosi etapo į kitą, ugdomosiose veiklos srityse turi būti 

sistemingai ir savalaikiai formuojami, lavinami ir tobulinami esminiai mokinių gebėjimai. Sistemiška 

ugdymo turinio kaita gali padėti mokytojui numatyti mokinių gebėjimų raidos nuoseklumą ir tęstinumą 

bei planuoti mokymosi pažangą (Klizas, 2016). Pradinėse klasėse išskiriami šie fizinio ugdymo etapai: 

• 1-a klasė – nuo prigimtinio judumo prie sistemingo fizinio aktyvumo; 

• 2-a klasė – judesio ir kūno darna, judesio kokybė; 

• 3-čia klasė – komandinio fizinio aktyvumo atsakomybė, bendravimo kultūra; 

• 4-a klasė – savarankiško ir sistemingo fizinio aktyvumo suvokimas, judesių kultūros plėtojimas.  

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

sritys. 

Turinys 

Pam.sk. 

Mokinių pasiekimai 

Remiantis mokinių gebėjimų raida vertybinės nuostatos, gebėjimai, žinios ir 

supratimas – pagal BP pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams  

rekomendacijas 

 

Pastabos 

Refleksija 

Nuostatos Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1. Veiklos sritis.  (Sveika gyvensena) 

 Sveika 

gyvensena. 

 

Fizinio 

pajėgumo 

stebėjimas. 

1val. 

 

1. Pažinti save, savo 

galias ir aplinką. 

 

2. Stebėti savo 

fizinio aktyvumo 

galimybes, 

poreikius ir 

polinkius, juos 

puoselėti fizinio 

ugdymo pamokų 

metu. 

1.Gebėti atlikti 

judesius, 

parodančius 

pagrindinių kūno 

dalių paskirtį. 

3. Paaiškinti, kodėl 

yra svarbu būti 

fiziškai aktyviam. 

 

1. Žinoti savo 

prigimtinę kūno 

sandarą, pagrindines 

žmogaus kūno dalis. 

 2. Suprasti, kodėl  yra 

būtina rūpintis savo 

sveikata.  
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Lyginant pateiktus 1-2 kl. ir 3-4 kl. veiklos sričių aprašus (5-a lentelė), ugdymo turinius (6-a lentelė) 

akivaizdžiai išsiskiria žinių, supratimo ir gebėjimų lygiai - tai turi atsispindėti ilgalaikiuose ugdymo 

planuose, siekiant laipsniškai planuoti ugdymo procesą, siekti numatytos fizinio ugdymosi pažangos. Tik 

ugdymo turinio kaita gali užtikrinti ugdymo raidą, todėl prieš rašant ilgalaikį planą patartina kiekvienoje 

veiklos srityje numatyti ir priskirti tam tikrus tos veiklos elementus, ugdomas skirtingas žinias ir 

gebėjimus kiekvienai (1-ai, 2-ai, 3-čiai, 4-ai) klasei – tai užtikrins sistemingą, nesikartojančią ugdymo 

raidą bei progresuojančią “auginamą” ugdymo kaitą.  

 

5 lentelė. 1-2 kl. ir 3-4kl. Ugdymo raidos palyginamoji lentelė (Klizas, 2016) 

Veiklos sritys  Žinos ir gebėjimai 

1–2 klasė 3–4 klasė 

Sveika 

gyvensena  

Atpažinti žmogaus individualumo ir 

skirtingumo požymius.  

Pastebėti fizinio aktyvumo svarbą 

žmogaus sveikatai ir darbingumui 

Judėjimo 

įgūdžiai 

Žinoti ir mokėti atlikti paprastosios ir 

tiksliosios motorikos, judėjimo būdus 

pavieniui, poromis, grupelėmis. 

Koordinuotai atlikti pagrindinius judesius 

erdvėje ir laike. 

 

Sporto šakos 

Atlikti lengvosios atletikos, gimnastikos 

pratimus, judriųjų ir sportinių žaidimų  

pagrindinius elementus, sportuoti  

gryname ore. 

Eiti ir bėgti derinant rankų ir kojų 

judesius, 

atlikti gimnastikos pratimus, koordinuotai 

šokti į tolį, mesti kamuoliuką, žaisti 

judriuosius ir sportinius žaidimus. 

Netradicinis 

fizinis  

aktyvumas 

Patirti netradicinio fizinio aktyvumo  

formų įvairovę. Pasirinkti patinkančią  

fizinio aktyvumo formą. 

Reikšti asmeninius gebėjimus  

pasirinktoje fizinėje veikloje 

6 lentelė.1-2kl. ir 3-4 kl. ugdymo turinio kaitos palyginamoji lentelė (Klizas, 2016) 

Ugdymo turinys  

1-2-kl 3-4 kl. 

Ejimas ir bėgimas (rankų ir kojų judesių  

derinimas, ėjimas ir bėgimas tiesiąja, darant  

posūkį, šonu, atbulomis, gyvatėle, žaidžiant  

judriuosius žaidimus). Tolygus bėgimas grupe 

(lėta, vidutine ir sau tinkama sparta). 

Saugaus elgesio taisyklės. Ėjimas ir bėgimas  

lenktyniaujant (bėgant estafetes, žaidžiant 

žaidimus).  

Bėgimas šaudykle.  

Tolygus bėgimas grupele (lėta ir vidutine bei sau 

tinkama sparta). 

Šuolis į tolį iš vietos. Šuolis į tolį įsibėgėjus. 

Kamuoliuko metimas į tolį ir aukštį. Kamuoliuko metimas į tolį ir į taikinį. 

Judrieji žaidimai (pagrindiniai žaidimo 

veiksmai, taisyklės, komandinis žaidimas). 

Judriųjų žaidimų žaidimas (taisyklės, veiksmų  

derinimas poroje, grupėje, komandoje, su 

pasirinktais sporto įrankiais). 
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Mažojo krepšinio ir mažojo futbolo žaidimas 

(palengvintos žaidimo taisyklės). 

Mažojo krepšinio ir mažojo futbolo žaidimas 

(pagrindiniai technikos veiksmai). 

Saugūs bendrosios gimnastikos pratimai 

(rikiuotės, mostai, pusiausvyros išlaikymas, 

 kybojimai, šokinėjimas per trumpą šokdynę). 

Elementarūs bendrosios gimnastikos akrobatikos  

pratimai, pratimai su įrankiais ir prietaisais (lipimas 

gimnastikos sienele, kybojimas, pusiausvyros  

pratimai ant apversto gimnastikos suolelio, 

kūlverstis pirmyn, atgal). 

Ėjimas ir bėgimas įveikiant pasitaikančias 

gamtines kliūtis esant įvairiai kelio dangai 

(slidu, šlapia, nelygu) 

Šokinėjimas per trumpą ir įsuktą ilgą šokdynę. 

Saugus važinėjimasis su rogutėmis, 

čiuožynėmis 

Saugus čiuožimas čiuožyne, važinėjimasis 

rogutėmis (po vieną, poromis ar daugiau). 

Ėjimas ir bėgimas įveikiant pasitaikančias  

gamtines kliūtis esant įvairiai kelio dangai 

(slidu, šlapia, nelygu). 

Ėjimas ir bėgimas įveikiant gamtines kliūtis, esant  

įvairiai kelio dangai (slidu, šlapia, nelygu. 

Pagrindinės orientavimosi vietovėje taisyklės. 

Mokymasis plaukti. Skatinimas mokytis plaukti. 

 

3.1.2. Ilgalaikės individualizuotos programos 

 Vaikų, kuriems jau yra nustatyti specialūs ugdymosi poreikiai,ugdymui rekomenduotina sudaryti 

ilgalaikes individualizuotas programas. Individualizuotų programų tikslas – užtikrinti mokiniui 

individualų ugdymą, tenkinant jo asmeninius poreikius, vystyti bendruosius ir specialiuosius poreikius 

jam priimtinoje mažiausiai varžančioje aplinkoje. Rengiant ilgalaikes individualizuotas programas pagal 

atnaujintas ir pritaikytas pradinio ugdymo bendrąsias programas, svarbu, kad bendrosios ir 

individualiosios ugdymo programos turinys bent iš dalies sutaptų, apimtų tas pačias fizinio ugdymo 

veiklos sritis bei ugdomas kompetencijas, tačiau būtų įgyvendinamas skirtingais lygiais, priklausomai 

nuo konkretaus mokinio poreikių ir galimybių. Rengiant individualią programą konkrečiam mokiniui, 

svarbu atsižvelgti į visas jo mokymosi sunkumus sąlygojančias priežastis: vaiko raidos ypatumus 

(negalia, sutrikimas, laikini sunkumai), intelekto lygį, ugdymo aplinką, mokinio potencines galimybes. 

  

Individualus planavimas padeda mokiniui daryti ugdymosi pažangą, nes jo veikla nuolat stebima, 

pritaikoma, vertinama, mokymas vyksta intensyviai, apgalvotai, dėmesį skiriant labai aiškiems tikslams. 

Individualaus priėjimo esmė ta, kad jis nesivadovauja bendromis taisyklėmis, o kievienam atvejui yra 

Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamos ilgalaikės 

individualizuotos programos siekiant tenkinti jam reikalingos pagalbos ir 

paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo 

gebėjimus ir galias.  
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kūrybiškas, originalus ir nepakartojamas ir pastoviai atsakant į klausimus KAM, KIEK ir KAIP?  

Kurdamas individualizuotą ugdymo programą mokytojas turi:  

• nustatyti mokymosi intensyvumą, atsižvelgdamas į individualius mokinio poreikius ir galimybes; 

• numatyti paprastesnius (įgyvendinamus) tikslus ir siekius;  

• numatyti tinkamas mokymo strategijas, siekti nuoseklaus mokymo ir mokymosi tęstinumo;  

• numatyti individualių mokinio ugdymosi poreikių tenkinimo galimybes, saugią mokymosi 

aplinką;  

• numatyti, kaip bus ugdomi mokinio komunikavimo bei įvairiapusio bendradarbiavimo gebėjimai;  

• atsižvelgti į visų asmenų, suinteresuotų vaiko ugdymu (tėvo, paties vaiko, mokytojo, mokytojo 

padėjėjo, specialiojo pedagogo ir kt.), nuomones ir lūkesčius. 

 

INDIVIDUALIZUOTOS UGDYMO PROGRAMOS STRUKTŪRA. 

Klasė - nurodoma pakopa, klasė, kurioje mokinys mokomas.  

Tikslas - nusakomas konkretus tikslas, ko per numatytą laiką tikimės pasiekti, formuluojamas 

remiantis 

esminėmis sąvokomis „žinos “, “supras”, „gebės” (suderintas su BP pritaikymo specialiųjų poreikių 

mokiniams rekomendacijomis). 

Pamokų skaičius - nurodomas pamokų skaičius, skirtas numatytiems tikslams pasiekti, uždaviniams 

įgyvendinti. 

Situacijos analizė - konkrečiai įvardijama, ką mokinys žino, ką geba daryti, kaip išmoksta greičiausiai 

ir ko negeba, pav., nemoka savarankiškai sutvarkyti mokymosi aplinkos ir t.t. 

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas - nurodoma kokia užklasine veikla užsiima asmeniškai, 

kokius lanko būrelius ir t.t.  

Žinios apie sveikatą - aprašomi kiekvieno mokinio rizikos veiksniai, pastovūs ar laikini sveikatos 

sutrikimai. 

Pedagoginė klasės charakteristika - apibūdinami ryšiai tarp mokinio ir mokytojo, tarp mokinių, kitų 

bendruomenės narių. Nusakomas mokinių elgesys per pamokas, nurodant problemines situacijas, 

specialistų teikiama pagalba (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, mokytojo 

padėjėjas, psichologas) 

Bendrieji ugdymo uždaviniai - konkretūs teiginiai, rodantys laukiamus mokinio mokymo(si) rezultatus.  

Pagrindinės ir papildomos mokymo(si) priemonės - sporto salė, sporto inventorius. 
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Darbo sėkmės kriterijai – nusakomos elgesio normos pav., saugos elgesio taisyklių laikymasis pagarba, 

pagalba sau ir šalia esančiam, ir atsakomybė. 

Vertinimas -įvardijama ugdymo(si) pasiekimams vertinti taikoma vertinimo sistema: stebima ir 

vertinama vaiko daroma pažanga.  

Integracija į kitus dalykus – nurodomos atskirų dalykų temos ir integruojamų valandų, skaičius. Pav.,  

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo programa vykdoma iš viso 15 val. per mokslo metus. 

✓ Individualizuotos ugdymo programos pavyzdys pateikiamas priede 2. 

 

3.1.3. Trumpalaikis ugdymo turinio planas  

 Pradinių klasių specialiųjų poreikių mokinių, turinčių didelių sveikatos sutrikimų, asmeninei pažangai 

planuoti gali būti (rekomenduotina) rengiami trumpalaikiai planai, apimantys tam tikro laikotarpio 

(savaitės, mėnesio) ar tam tikros temos ugdomąją veiklą. Iš esmės trumpalaikiai ugdymo planai leidžia 

sudaryti trumpesnius pamokų rinkinius, kurie leistų patogiau dirbti, numatyti ir įgyvendinti artimuosius 

tikslus, geriau atitinkančius esamo momento mokinio galimybes ir situacijas. Trumpalaikis planas yra 

vienintelė neprivaloma (jeigu mokykla nenumato kitaip) ugdymo grandinės dalis, t.y trumpalaikis planas 

yra kuriamas prie pasirinkto ilgalaikio plano - jis patikslina, detalizuoja ilgalaikį planą.  

TRUMPALAIKIO MOKYMO PLANO STRUKTŪRA 

Pamokų skaičius temai: 

Pamokų Eil. Nr.: 

Ugdomoji veikla:  

Pamokų uždaviniai:  

Nuostatos, gebėjimai, žinios:  

Ugdymo turinio diferencijavimas: 

Mokymo priemonės:  

Pažangos pasiekimų vertinimo būdai ir kriterijai:  

Mokymo metodai:  

 

 

 

Individualizuojant ugdymo programą, skirtą specialiųjų poreikių turintiems vaikams, 

svarbu: paprastinti, konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skirti svarbiausių 

gebėjimų ugdymui, atsižvelgiant į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko 

skirti kartojimui, įgūdžių formavimui. 
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7 lentelė. Trumpalaikio mokymo plano turinys (ugdomoji veikla).  

✓ Trumpalaikio mokymo plano pavyzdys pateikiamas priede 3. 

 

3.1.4. Pamokos planavimas.  

Pamoka - tai planingai organizuota, reglamentuota tam tikrų dokumentų (standartai, programos) 

mokytojo ir ugdytinių veikla, mokymo(-si) procesas, bendra mokytojo ir mokinių kūryba. L. Strumylienė 

(2017), S. Poteliūnienė (2012) teigia, kad gera pamoka - tai mokinio ir mokytojo geros partnerystės, 

kūrybinio bendradarbiavimo rezultatas, pagrįstas tinkamu ugdymo proceso organizavimu, pozityviu 

požiūriu į fizinio ugdymo pamokas. 

 Pamokos planas - tai detalus vienos pamokos darbo planavimas, atmintinė, ko mokytojas turėtų mokyti 

mokinius. Pamoka susideda iš elementų, kurie tarpusavyje derinami priklausomai nuo pamokos tipo, 

numatytų pasiekti pamokos tikslų. Bendriausia pamokos struktūra turėtų būti paremta linijiniu planavimo 

modeliu “TIKSLAS - VEIKSMAI - REZULTATAS” ir sąlyginai skiriama į tris dalis: įvadinę, 

mokymosi ir apibendrinamąją.  

 Įvadinėje dalyje turėtų būti įvardintas konkretus pamokos turinys: tema, problema, uždavinys(iai) ir 

kompetencijos (nuostatos, žinios ir gebėjimai), motyvavimas, sudominimas, turimų žinių, patirties 

aktualizavimas, aiškiai nusakyti laukiami mokymosi uždavinių rezultatai. Kiekviena fizinio ugdymo 

pamoka prasideda pramankštos pratimais. Pramankšta - specialiai atliekami pratimai ar jų kompleksas, 

skirti parengti organizmo sistemas, raumenyną, sausgysles, raiščius sunkesnei fizinei veiklai, darbui. Jos 

trukmė – 5 – 12 min. 

 Mokymosi veiklos dalyje turėtų būti įgyvendinamos mokymo(si) veiklos, atitinkančios mokymosi 

uždavinius ir mokinių poreikius bei galimybes, pateikiama nauja medžiaga, atliekamos praktinės 

užduotys. Pagrindiniai pamokos elementai susipažinimas su naujais pratimais, mokėjimų formavimas ir 

tikrinimas, fizinių ypatybių lavinimas. Per pagrindinę dalį fizinis krūvis turi banguoti (viena ar kelios 

bangos viršūnės). Tinkamiausias - vidutinis fizinis krūvis. Per kiekvieną fizinio ugdymo pamoką būtina: 

Veiklos sritis. Judėjimo 

įgūdžiai  

Tema. Judėjimo būdai Valandų skaičius. 3val. 

Ugdomosios veiklos Val.sk  Pamokų uždaviniai Pasiekimai Pastabos 

Ugdyti paprastosios 

motorikos būdus ir 

įgūdžius. 

1 Atlikti paprastosios motorikos 

judesius pavieniui, poromis, 

grupelėmis 

Atliks nesudėtingus 

pagrindinius 

judesius: gebės 

bėgti, šokinėti abiem 

kojomis, viena koja. 
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• atlikti taisyklingos laikysenos formavimo pratimus, nes pradinių klasių vaikų amžiaus tarpsnis labai 

palankus kūno laikysenos sutrikimų korekcijai; 

• stebėti ir koreguoti vaiko laikyseną sėdint, žaidžiant, judant ir pan. Vengti statinių pratimų, juos 

derinti su dinaminiais; 

• reguliuoti ir individualizuoti fizinį krūvį, jį didinti laipsniškai ir tolygiai, diferencijuoti fizinį krūvį 

pagal lytį (lyties skirtumai pastebimi jau nuo 6 metų); 

• pratimus demonstruoti teisingai! “Taisyklingai”ir” Netaisyklingai”. Rodyti tiksliai, reikiamu tempu 

ir ritmu, svarbiausius momentus rodyti lėčiau, juos akcentuojant. Pratimas nedemonstruojamas, jei 

siekiama ne tikslumo, bet vaikų kūrybingumo, saviraiškos; 

• tinkama mokytojo apranga;  

• pasirinkti tinkamą vietą pratimams demonstruoti. Tinkamiausia vieta yra eilėje – prieš vaikus, 

veidrodiniu būdu; voroje – judant prieš vorą; rate – kartu su vaikais; įvairūs pritūpimai, padėtys 

sėdint 

– šonu į vaikus; rankos už galvos, už nugaros – nugara į vaikus; 

• nustatyta pamokos pabaiga – keletos minučių veikla (pratimai, kurie atstato kūno pokyčius į 

normalią būseną), refleksija, vienas kito ir savęs įsivertinimas,  

 Apibendrinamojoje dalyje turėtų būti numatyta galimybės patiems mokiniams įsivertinti, kaip jiems 

sekėsi siekti numatytų uždavinių (mokymosi veiklos rezultatų ir proceso aptarimas, apibendrinimas ką 

išmoko, ar įvykdyti mokymosi uždaviniai.), aptarti tolesni mokymosi žingsniai. 

Planuojant pamoką reikėtų numatyti: kokias nuostatas, vertybes ir gebėjimus mokiniai ugdysis, kaip tai 

susiję su jų asmenine patirtimi ir interesais, anksčiau įgytomis mokinių žiniomis ir gebėjimais, koks 

turinys turi būti išmoktas, kad būtų pasiekti numatyti tikslai, kaip bus atsižvelgiama į mokinių poreikius 

ir galimybes, kaip palaikyti mokinių norą mokytis, kaip bus vertinama ir įsivertinama pasiekti rezultatai 

atsižvelgiant į mokymosi uždavinius? Kaip tolesnis mokymas(is) bus susijęs su šios pamokos rezultatais? 
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PAMOKOS PLANO STRUKTŪRA 

Data:  

Klasė: 1a 

Dalykas/veikla. Fizinis ugdymas  

Mokytojas. vyr. mokytoja 

 Pamokos/veiklos tipas: (įvadinės pamokos; tobulinimosi pamokos; fizinių ypatybių lavinimo(si) 

pamokos; kontrolinės, įskaitinės pamokos). 

Pamokos tema/idėja. Pamokos tema trumpai ir glaustai nusako pamokos esmę, tema turi atitikti 

ilgalaikiame ugdymo plane nurodytą veiklos sritį, ugdomas kompetencijas, numatytus ilgalaikius tikslus. 

Pamokos/veiklos tikslas (dalykinės ir bendrosios kompetencijos): įsivaizduojamas veiklos rezultatas, 

aiškūs, glausti teiginiai, nusakantys, ko mokytojas tikisi pasiekti pamokoje. Šiais teiginiais nurodomi 

gana platūs apibendrinti ketinimai (kompetencijos).  

Bendrosios ir dalykinės kompetencijos: mokymosi mokytis, pažinimo, socialinė, kūrybiškumo, 

pilietiškumo, kultūrinė, komunikavimo.  

Pamokos/veiklos uždaviniai: tai artimoji tikslo dalis – konkretūs, apgalvoti žingsniai, skirti jam 

įgyvendinti, numatytoms kompetencijoms ugdyti, nusakomi konkrečiais, pamatuojamais teiginiais, 

rodančiais laukiamus rezultatus pamokoje. Uždaviniai skirstomi į: žinių - formuluodami šio lygmens 

uždavinį nusakome, kokios informacijos, sąvokų sampratų mokiniai turi įgyti; gebėjimų formavimas 

nusakomas konkrečiais mokinio veiksmais (pvz., ką mokinys atliks, įvardys, paaiškins, susies); nuostatų 

ugdymas grindžiamas auklėjimo principu, kuriuo siekiama ugdyti mokinio įsitikinimus, normas, 

pažiūras, vertinimus, lemiančius jo santykius su aplinka, žmonėmis ,savimi.  

Pamokoje mokymosi uždaviniai turi būti suformuluoti konkrečiai, aiškiai, glaustai (vartojami žodžiai, 

išreiškiantys veiksmus). Remiantis mokymosi uždaviniais parenkamos aiškios, pamatuojamos, su 

konkrečia veikla susijusios užduotys. Atlikta užduotis rodo, kaip mokinys pasiekė iškeltų uždavinių, kaip 

įsisavino medžiagą ir leidžia įvertinti pažangą. 

Mokymo(si) metodai: aiškinimas, demonstravimas, kartojimas. 

Priemonės: ugdymo aplinka, kurioje sportuojama, turi būti funkcionali, saugi ir higieniška. siekdamas 

ugdymo kokybės mokytojas pratimus rodo pats, naudoja pamokos temą atitinkančias mokymo 

priemones, pagal galimybes taiko informacinių technologijų priemones. 

Mokomoji veikla. Mokinių pa(si)rengimas mokytis pamokoje/veikloje. Naujos pamokos/veiklos 

medžiagos teikimas/ kartojimas/ įtvirtinimas. Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas. Veiklos ir priemonės 

uždaviniams pasiekti, diferencijuota mokymo ir mokymosi medžiaga, tikslus mokytojo žinių, veiklų 

perdavimas ir įsisavinimas, tinkamas ryšys tarp teorinių žinių ir praktinio taikymo atliekant užduotis, 
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įvairūs mokymo ir mokymosi būdai. Tikslus, ir konstruktyvus grįžtamasis ryšys, mokymosi proceso 

refleksija. 

Vertinimas: vertinimas gali būti: formuojamasis, diagnostinis, baigus programą - apibendrinamasis 

vertinimas. Vertinimo uždaviniai: padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias 

puses, įsivertinti, kelti mokymosi tikslus. 

Apibendrinimas: susiejimas su ankstesnėmis pamokomis, to, kas išmokta, sisteminimas, vertinimas ir 

įsivertinimas pagal uždavinyje numatytą kriterijų. Apibendrinant ir vertinant atliktą užduotį nustatoma 

ar mokinys pasiekė iškeltus uždavinius, ar/ir kaip įsisavino mokymosi medžiagą. 

✓ Pamokos planas pateikiamas priede 4. 

 

 

Naudotini tikslų formulavimo veiksmažodžiai turi būti susiję su dalykinių gebėjimų 

ugdymu – mokyti, formuoti, lavinti, tobulinti…. 

Tikslo formulavimo pavyzdys. Mokyti taisyklingai atlikti šuolį į tolį atsispiriant abiem 

kojomis. 

 

 

Naudotini uždavinių formulavimo veiksmažodžiai (nurodyti ką gebės) – įvaldyti, atlikti, 

nubėgti, išvardinti, paaiškinti... 

Uždavinio formulavimo pavyzdys. Turėdami standartinę šuoliaduobę, atsispyrimo lentelę, 

įsibėgėjimo takelį, mokiniai turėtų išmokti pasirinkti atstumą ir greitį iki atsispyrimo 

lentelės ir taisyklingai atsispyrę padaryti šuolį. Rodikliai: tikslus įsibėgėjimo atstumas, 

tinkamas įsibėgėjimo greitis, atsispiriamosios kojos tikslus pastatymas ant lentelės, 

galingas ir staigus atsispyrimas. 

 

3.1.5. Neformaliojo vaikų ugdymo programos. 

Neformalusis vaikų švietimas – tai kryptinga vaikų veikla, skirta pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos 

poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui, emocinės higienos formavimuisi. 

Kiekvienam mokiniui (ypatingai turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas 

namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) mokykloje sudaromos galimybės pasirinkti jo 

poreikius atliepiančias įvairių krypčių vaikų ugdymo veiklas. Įvairiapusiškos, ypač vizinį aktyvumą 

skatinančios veiklos, suteikia galimybes emociškai pailsėti, išsikrauti po didesnių protinių pastangų 

reikalaujančių užsiėmimų, pajusti savo kitokias galimybes. Popamokinėje veikloje vaikai turi jaustis 
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saugūs, papildoma veikla neturi sukelti streso ir baimių, jiems turi būti užtikrinamos palankios sąlygos 

suderinti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas..  

NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS STRUKTŪRA (kiekviena mokykla gali numatyti savo 

neformaliojo ugdymo programos struktūras) 

Programą parengė: fizinio ugdymo mokytoja…  

Programos kryptis, pavadinimas:  neformaliojo vaikų švietimo sporto krypties programa pav., 

”Krepšinis“. 

Programos apimtis: nurodoma ugdymo trukmė per savaitę, per mokslo metus pav.,2 val./ sav.; 74 val.  

Programa skirta: 1-os, 2-os, 3-čios klasės mokiniams. 

Programa parengta remiantis:  nurodoma dokumentai, literatūra, kuria remiantiis buvo parengta 

programa 

Tikslas: pav., ugdyti mokinių sistemingo fizinio aktyvumo įpročius, mokyti pažinti ir valdyti savo 

emocijas ir elgesį žaidžiant komandoje krepšinio žaidimą.  

Uždaviniai: pav., Ugdyti sveikos gyvensenos poreikius, suvokti savo asmenines savybes, stiprybes ir 

gabumus, įveikti psichinę, emocinę įtampą, ugdyti bendravimo įgūdžius; lavinti motoriką ir kūno 

laikyseną, skatinti patirti judėjimo džiaugsmą; mokyti suprasti įvairių krepšinio rungčių technikas ir 

taktikas, ugdyti bendravimo  komandoje įgūdžius. 

Kompetencijos:  pažinimo, socialinė, kūrybiškumo, kultūrinė, komunikavimo.  

Darbo metodai ir formos: žaidimo metodas; judesio aiškinimo metodas; demonstravimo metodas; 

stebėjimo, atvejo analizės metodai. 

Ugdymo pasiekimų vertinimas: formuojamasis, ideografinis, apibendrinantysis. 

Vieta: sporto salė   

Turinys: pateikiama viso mokslo metų laikotarpio ugdymo turinys. 

Eil. 

Nr. 

Mėnuo/savaitė Valandų  

skaičius 

Užsiėmimų 

tema 

Mokinių gebėjimai Priemonės, 

technika 

1. RUGSĖJIS 

2-a savaitė 

2 val. Teorinės žinios 

 

Suvokia saugaus elgesio 

taisykles žaidžiant 

kontaktinius žaidimus su 

kamuoliu 

Pokalbis 

 Dalyvių sąrašas: nurodomas užsiėmimų laikas, dalyvaujančių mokinių vardas, pavardė, klasė. 

Darbo rezultatų pristatymas: mokslo metų pabaigoje įrašomi visi pasiekimai, dalyvavimas varžybose, 

kituose su sportu susijusiuose renginiuse. 
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Nr. Renginio pavadinimas Data Vieta Organizatoriai 

1. Lietuvos specialiosios 

olimpiados 2021 m. specialiųjų 

mokyklų krepšinio 5 x 5 

čempionatas. 

2021-04 Sabonio 

krepšinio 

centras. 

Lietuvos Specialiosios 

Olimpiados komitetas 

✓ Neformaliojo ugdymo plano pavyzdys pateikiamas priede 5. 

 

  

Tradiciškai sportas, aktyvi fizinė veikla suprantama kaip siekimas rezultatų, varžymasis, pergalių 

siekimas. Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais - tai fizinė veikla, kuri susideda iš žaidimų,  elementarių 

judėjimo įgūdžių įgijimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, sąmoningo kūno, sveikos gyvensenos 

suvokimo. Fizinis ugdymas pradinėse klasėse turėtų kurti  dermę tarp  protinės, fizinės ir emocinės 

raidos,  kadangi jaunesniojo amžiaus vaikai pirmiausia mokosi suprasti kūnu,  o tik vėliau protu, todėl 

pradinio ugdymo bendrosiose programose  labai aiškiai nurodomas ryšys tarp atskirų mokomųjų dalykų, 

nurodoma jų įtaka fiziniam ugdymui (7-a lentelė). 

7 lentelė.Tarpdalykinė integracija fizinio ugdymo pamokose.  

Ugdymo tipas Mokomasis 

dalykas 

Fizinis ugdymas 

Kalbinis 

ugdymas 

Lietuvių kalba Kalbėjimo, klausymo, suvokimo gebėjimų fizinio ugdymo 

aplinkoje lavinimas, mokant aiškiai, prasmingai ir 

taisyklingai kalbėti, suprasti tai, ką išgirdo, formuluoti mintį. 

Taisyklingai vartojami sportiniai terminai, plėtojant žodyną. 

Kalbos kultūra bendraujant.  

Meninis 

ugdymas 

Muzika 

Šokis  

Dailė 

Kuriama patraukli ir palanki emocinė aplinka, ritminis 

pratimo atlikimas, muzikinis fonas pamokose, varžybose ir 

t.t... 

Per kūrybinius žaidimus, susiejant judesių sekas, šokio 

elementus, jungiant judesius į derinius lavinami koordinuoti 

judesiai,  gebėjimas orientuotis erdvėje, nesusidurti su kitais. 

 

 

3.2. Ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumai 
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Gebėjimu skirti, pasirinkti ir derinti spalvas, naudoti linijas, 

erdvines formas, perteikiamos norimos emocijos žaidžiant, 

renkantis sportinę aprangą, mokymo priemones. 

Matematinis 

ugdymas 

Matematika Skaičiuotės, rezultatų skaičiavimas, erdvinis suvokimas, 

geometrinių figūrų pažinimas, širdies ritmo, ūgio, kūno masės 

matavimai ir pan. 

Socialinis ir 

gamtamokslis 

ugdymas  

Pasaulio 

pažinimas 

Asmens higienos, sveiko maitinimosi įpročiai. Savo kūno 

pažinimas, fizinių galių suvokimas - atrasti, kokie pojūčiai yra 

svarbūs žaidžiant, aiškinamasi kiekvienos žmogaus kūno 

dalies funkcijos. Mokomasi taisyklingos laikysenos: 

stovėsenos ir sėdėsenos. Kvėpavimas ir jo reikšmė 

organizmui. Gyvūnų judesių pažinimas, atkartojimas. 

Etika 

Dorinis ugdymas 

Pasitikėjimas savimi, saviugda ir savisauga. Gebėjimas  

bendradarbiauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime. 

Draugiškas santykis su kitu ir kitokiu, bendravimo įgūdžiai, 

empatija, tolerancija, pagarba ir atsakomybė už savo veiklos 

padarinius. 

 

3.2.1. Ugdymo kaitos ir raidos sąveika. 

 Ugdymo procesas grindžiamas amžiaus tarpsnio vaiko fizinių, psichinių, socialinių, kultūrinių ypatumų 

pažinimu. Jaunesniojo amžiaus specialiųjų poreikių turintys vaikai yra imlūs, smalsūs, judrūs, neturintys 

nepilnavertiškumo kompleksų, todėl labai svarbu tinkamai išnaudoti tai formuojant kokybiško fizinio 

aktyvumo poreikį visam gyvenimui. Pradinėse klasėse prasideda pamatinis, sistemingas fizinis ugdymas 

– nuo to kaip vaikas suvoks savo kūno poreikius ir galimybes judėti, formuosis jo požiūris į sveiką 

gyvenseną, fizinį aktyvumą, sveiką ir pilnavertę mitybą. Vienas svarbiausių tikslų fizinio ugdymo 

pamokose yra stiprinti mokinių gebėjimą suprasti savo kūną, pajausti jo galimybes atlikti tam tikrus 

veiksmus, suvokti supančią  ir nuolat besikeičiančią aplinką, jos įtaką įvairioms veikloms. Specialiųjų 

poreikių turintiems mokiniams ypač aktualus  sistemiškas koreguojamasis fizinis ugdymas, kurio tikslas 

– šalinti fizinės raidos ir judesių sutrikimus, mokyti įsiminti atliekamų judesių eigą, nuoseklumą, 

kontroliuoti savo ir kitų judesius, ugdyti gebėjimą  užduotis atlikti  stebint ir pagal žodines instrukcijas. 

Mokymasis kaip nuolatinės raidos ir patirties sąveikos  rezultatas, paremtas naujų žinių įgijimu, 

įvairiapusiškais potyriais lavinant įgūdžius, kartojimu to, kas jau mokytasi, todėl labai svarbu, kad 

mokiniams nenusibostų, ugdymo procesas netaptų neįdomus. Ugdymosi turinys, temos, lavinami 

praktiniai įgūdžiai turėtų būti labai tiksliai paskirstomi tarp klasių, mokslo metų laikotarpyje, pamokos 

metu. 
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Žaidimai, pratimai, užduotys gali ir turi kartotis, tačiau siekiami tikslai, uždaviniai turi 

skirtis, t..y, užtikrinti ugdymo kaitą ir raidą. 

 

Ugdymo turinio kaita pradiniame ugdyme vyksta tam tikrais lygiais:  

• klasių lygmenyje – kai keičiasi ugdymo turinys, laipsniškai didėja siekiamos žinios, įgyjami 

sudėtingesni gebėjimai, formuojamos vis aukštesnio lygmens nuostatos, aukštyn kyla reikalavimai 

ugdymo kokybei (8-a lentelė).  

8 lentelė. Mokinių gebėjimų raida klasių lygmenyje. 
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Tema: Sporto šakos. Krepšinis 

Rekomenduojama veikla pamokoje Pasiekimai  

1-2 klasė 3-4 klasė 1-2 klasė 3-4 klasė 

Kamuolių mokykla: 

Darbas su vadovėliu (13-

15, 37 psl. KK  Ikl. 

vadovėlis) 

Praktinė veikla: 

 - išmesti ir pagauti 

kamuolį metant 

 į viršų, į sieną; 

- gaudyti atšokusį nuo 

sienos, nuo žemės;  

- mėtyti kamuolį porose;  

- gaudyti kamuolį 

žaidžiant rate – meta 

kapitonas; 

- mesti kamuolį į taikinį     

(pav., gimnastikos lanką).  

Mažojo krepšinio 

elementai: 

Filmuotos medžiagos 

apie krepšinį peržiūra. 

Praktinė veikla: 

- mėtyti kamuolį aukšta 

trajektorija porosel 

- mesti kamuolį į krepšį; 

- bėgant mušti kamuolį į 

žemę ( varyti); 

- perduoti kamuolį 

bėgant; 

- trukdyti perduoti 

kamuolį (gintis); 

- jungti išmoktus 

elementus žaidime. 

Žinos kokie 

žaidimai žaidžiami 

su kamuolias, kokie 

yra kamuoliai, 

mokės įvairiais 

būdais išmesti ir 

gaudyti mažąjį 

krepšinio kamuolį. 

Žinos 

pagrindines 

 mažojo 

krepšinio 

žaidimo 

taisykles, 

mokės taikyti 

žaidimo 

elementus, 

valdyti kamuolį 

varantis, 

perduodant 

kitam žaidėjui, 

metant į krepšį. 

Gebės 

draugiškai 

bendrauti, 

valdyti 

emocijas, 

bendrauti ir 

bendradarbiauti 

komandoje.  
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• mokslo metų lygmenyje – kai ugdymui skirtas laikas suskirstomas į 3 etapus: adaptacinį, 

parengiamąjį ir pagrindinį. Pradinių klasių specialiųjų poreikių turintiems vaikams fizinio ugdymo 

turinio kaita mokslo metų lygmeniu atsispindi ilgalaikio ugdymo plane. ( žiūrėti priede 1) 

Adaptacinis lygmuo (rugsėjis – spalis). Tikslas - sužadinti norą domėtis fizine veikla, tenkinti prigimtinį 

norą judėti.  Jo metu mokinys rengiamas būsimiems fiziniams krūviams, įvertinamos fizinio pajėgumo 

galimybės. (Atsižvelgiant į mokinių sveikatą ir galimybes žaidžiami judrieji ir sportiniai žaidimai, 

mokomasi atlikti pramankštą). 

Parengiamasis lygmuo (lapkritis - gruodis). Tikslas – lavinti fizines savybes, stiprinti fizinį pajėgumą 

atsižvelgiant į individualias galimybes. (Pamokų metu žaidžiama, kaitaliojama bėgimo, ėjimo, greitėjimo 

pratimai, atliekami šuoliai į tolį, į aukštį, atliekami pratimai  su pasipriešinimu ir kt.)   

Pagrindinis lygmuo (sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis). Tikslas - ištvermės ugdymas. 

(Mažiau laiko skiriama žaidimams, daugiau įvairioms estafetėms, apjungiant anksčiau išmoktus 

elementus, judėjimui įvairiais būdais - tiesiai, aštuntuku, zigzagais, šaudykle, kliūčių įveikimu ir t.t. esant 

gražiam orui rekomenduojama pratybos lauke – bėgiojimas, laipiojimas, pratimai su įrankiais-

šokdynėmis, lazdomis, lankais, kamuoliais). 

Baigiantis  trečiąjam etapui ( gegužės mėn.) vėl atliekamas fizinio pajėgumo vertinimass pagal tuos 

pačius kaip ir pirmame etape numatytus kriterijus, įvertinama pasiekta pažanga. ( Klizas, 2019)   

3.2.2. Ugdymo turinio įgyvendinimas per ugdomuosius žaidimus. 

Sveikatos sutrikimų turinčių vaikų pažintinis, motorinis aktyvumas yra palyginti menkas – silpnas fizinis 

pajėgumas, padidėjęs jautrumas, uždarumas, apatija. Menka savivertė trukdo bendrauti, bijomasi kalbėti, 

jie greitai pavargsta, nenori judėti. Todėl labai svarbu pradinėse klasėse fizinį ugdymą susieti su 

žaidybine veikla, kuri lengvai, paprastai  ir suprantamai ugdytų pagrindinius judėjimo įgūdžius, juos 

susietų su malonumo  judėti pojūčiu, galimybe patirti sėkmę. Mokiniams, turintiems vienokius ar 

kitokius sveikatos sutrikimus, ypač svarbus  pagrindinių judesių, motorikos, koordinacijos lavinimas 

Dauguma fizinių pratimų grindžiami natūraliais judesiais, paprastais veiksmais ir pagrindiniais judėjimo 

būdais:  

• gulėti, sėdėti, stovėti;verstis, šliaužioti, ropoti, eiti, bėgti, šokinėti, šokti, strykčioti, laipioti; 

• kyboti, prisitraukti, atsiremti rankomis; 

• suktis, verstis, siūbuoti, suptis, čiuošti, slysti; svyruoti, spyruokliuoti, linguoti, suptis; 

• stumti, traukti, kelti, nešti; 

• sugauti, mesti, ridenti, atmušti, spirti, mušti į grindis, varyti. 
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Žaidimas – tai natūralus būdas vaikams išreikšti save pagrindiniais kūno judesiais, žaidimų metu jie 

improvizuoja, žaidžia įsivaizduojamose aplinkybėse, atlieka susikaupimo ir atsipalaidavimo, tempo / 

ritmo, dėmesio valdymo pratimus, taip natūraliai ugdydamiesi fizinius gebėjimus. Daugumai judriųjų 

žaidimų būdingas lenktyniavimas, vaikas būna emocingas, aktyvėja jo kūrybinis žaismingumas, tobulėja 

psichinės ir fizinės (sumanumas, stiprumas, vikrumas, ištvermė) bei moralinės savybės, jausmai: 

džiaugsmas, pasididžiavimas, ramybė, pyktis, nusivylimas, draugiškumas ir pan. Žaidimai fizinio 

ugdymo pamokose turi būti tiksliniai, kiekvienas žaidimas turi atlikti tam tikrą paskirtį - žaidimo 

taisykles ir eigą pakreipus tam tikra linkme galima atlikti pratimą, skirtą vienai ar kitai veiklai, t.y.: 

• asmens sveikatos stiprinimui ir fizinei saviugdai ( Bernotienė, 2020): 

- mokosi sutelkti dėmesį į atliekamą judesį, (kvėpavimą, atskiras kūno dalis, laikyseną ir pan.), 

stebėti ir pajausti savo kvėpavimą( kvėpavimo ritmiškumą, intensyvumą);  

-  mokosi atpažinti fiziologinius streso požymius (greitą širdies plakimą ir pakitusį kvėpavimą) 

kaip atsaką į fizinį krūvį, jaudinimąsi prieš rungtynes, džiaugsmo laimėjus ar nusivylimo pralaimėjus 

emocijas), mokosi nerimo mažinimo technikų kvėpavimo, raminimo / stabilizavimo / lėtinimo, dėmesio 

sukoncentravimo į kitus pojūčius ar užduotį; 

-  mokosi atlikti pramankštos pratimus visoms kūno dalims - žaisdami judriuosius žaidimus, 

paruošiančius pamokos turiniui ir užtikrinančius traumų prevenciją: žaidžiant atlieka rankų ir kojų 

dinaminius tempimo pratimus (mostus, pritraukimą ir tiesimą), pilvo, nugaros ir kaklo raumenų 

pramankštą; 

• judamųjų gebėjimų formavimui (Klizas, 2017, 2019): 

- mokosi taisyklingai atlikti lokomocinius (ėjimo, slydimo, ropojimo, riedėjimo, sėlinimo) 

judesius; 

- nelokomocinius judesius (atsistojimą, atsisėdimą, pasisukimą, traukimą, lenkimąsi, pritūpimą, 

purtymąsi, svyravimą, lingavimą, stūmimą, atsistūmimą, kėlimą, pašokimą, supimą, lietimą, 

pusiausvyros pratimus); 

- judesius, imituojančius gyvūnus - mėgdžiodami gyvūnų judėjimą formuoja taisyklingo judesių 

atlikimo įgūdžius. („Gyvūnų imitavimas“);  

- taisyklingo ėjimo, bėgimo, šuoliukų ir kitų lokomocinių judesių, keičiant judėjimo kryptį 

(pirmyn, atbulomis, šonu), intensyvumą (greitai, lėtai, greitėjant, lėtėjant, darant pauzes), judant 

skirtingomis dangomis įvairiose aplinkose (dirbtine danga, žole, asfaltu, vandeniu, sniegu, nelygia danga 

ir pan.), keičiant kitas judėjimo sąlygas;  



  

28 
 

- mokosi taisyklingai atlikti bazinius manipuliacinius (su įrankiu) judesius: metimą, gaudymą, 

lietimą:  

• žaidimų ir sporto šakų pažinimui (Klizas, 2017, 2019): 

- žaidžia tradicinius ir netradicinius judriuosius žaidimus, susipažįsta su įvairių komandinių 

žaidimų taisyklėmis ir elementais; 

-  mokosi naujų žaidimų, įgalinančių būti fiziškai aktyviais ir kūrybiškais, žaisdami pagal 

supaprastintas taisykles, patiria komandinio bendrumo ir judėjimo džiaugsmą;  

- susipažįsta ir išbando įvairias fizinio aktyvumo formas, taikant informacines technologijas: nuo 

ekrane matomų judesių atkartojimo iki žaidimų naudojant fiziniam aktyvumui skirtus išmaniųjų 

technologijų įrenginius;  

- žaidimų pagalba lavina fizines ypatybes: greitumą, vikrumą, lankstumą, koordinaciją, 

pusiausvyrą;  

• fizinių savybių ugdymui (Zumeras, 2020). Fizinė savybė (ypatybė) – tai žmogaus gebėjimas atlikti 

konkrečią judėjimo užduotį. Fizinės ypatybės vystosi visą mokyklinį amžių, bet nevienodu 

intensyvumu (Balčiūnienė, 1991). Nustatyta, jog jaunesniame mokykliniame amžiuje (tarp 7-8 metų 

ir tarp 11-12 metų) labai intensyviai lavėja visos pagrindinės fizinės ypatybės:  raumenų jėga, 

ištvermė, greitumas, vikrumas.  

- raumenų jėga - tai kiek asmuo gali pakelti, stumti arba traukti pilnu pajėgumu.  Tinkamas jėgos 

treniravimas (iki paauglystės laikotarpio) gali padidinti raumenų jėgą. Tai gali būti šokinėjimas savo 

paties svoriu, kybojimas, atsispaudimai nuo grindų, suoliuko, prisitraukimai,  lenktynės su karučiais, 

„arklių“ lenktynės, kimštinio kamuolio mėtymas, plaukimas, elastinių gumų tampymas, svarmenų 

kėlimas, jėgos treniruokliai ir t.t. 

- ištvermė – tai žmogaus gebėjimas dirbti nustatyto pobūdžio darbą ilgą laiko tarpą arba 

intensyviai dirbti nustatytą laiko tarpą. Moksliniais tyrimais yra įrodyta, jog bendrąją mokinių ištvermę 

galima pradėti lavinti nuo 8-9 metų amžiaus. Tai yra pratimai su svarmenimis, kimštais kamuoliais, 

įvairūs šuoliavimo pratimai, lėtas bėgimas, atsilenkimai per 20-30 sek., kojų kėlimas kybant, gulint ant 

nugaros, įvairūs pritūpimai)  

- greitumas – tai žmogaus ypatybė atlikti judesius, veiksmus tam tikromis sąlygomis per 

trumpiausią laiką. Bėgamos trumpos atkarpos, šokama į tolį, į aukštį, dalyvaujama judriuose žaidimuose, 

mėtomi lengvi įrankiai. Bėgimas yra pagrindas lavinant greitumą, būtina pamokų metu taikyti bėgimą su 

pagreitėjimais, kai iš pradžių bėgama vidutiniu greičiu, po to atkarpų greitis ir ilgis pamažu didinamas. 

Greitumui lavinti parenkamos estafetės, judrieji ir sportiniai žaidimai.  
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- lankstumas – fizinė ypatybė daryti kuo didesnės amplitudės judesius. Tempimo pratimai gali būti 

atliekami mankštos metu, kaip priemonė paruošti raumenis, sausgysles, raiščius intensyviam krūviui, 

pagrindinėje užsiėmimo dalyje, kaip priemonė lankstumui lavinti, baigiamojoje dalyje, kaip atsigavimo 

priemonė po didelių krūvių.Tempimo pratimai skirti  lankstumui lavinti -  gimnastikos pratimai 

(lenkimai, tiesimai, pasilenkimai, posūkiai); pasilenkimai pirmyn, atgal, į šonus, atliekant pratimus kartu 

su partneriu ir individualiai; sukamieji judesiai liemeniui, įtupstai pirmyn ir į šonus; mostai tiesiomis ir 

sulenktomis kojomis pirmyn ir atgal, į šonus didele amplitude; sukamieji judesiai su gimnastikos 

įrankiais, prie gimnastikos sienelės. Pratimai su kimštiniu kamuoliu. Akrobatikos pratimai. 

- judesių koordinacija - gebėjimas greitai išmokti ir derinti įvairių kūno dalių judesius, sujungti 

juos į derinius. Koordinaciniai gebėjimai lavinami šiais pratimais: ėjimas derinant rankų ir kojų judesius; 

bėgimo ir šuoliukų deriniai suplojant prieš krūtinę ir už nugaros; šuoliai posūkiais aplink, atgal; kamuolio 

metimai iš įvairių pradinių padėčių, gimnastikos pratimais keičiant kūno padėtis, judriuosius žaidimus 

su kamuoliais, sporto žaidimus. 

- vikrumas – tai gebėjimas tiksliai atlikti standartinius judesius, veiksmus ir jų derinius, parodyti 

jėgą ir greitumą atliekant labai koordinuotus, tikslingus veiksmus. Vikrumas labiausiai priklauso nuo 

greitumo ir gebėjimo valdyti judesius. Pagrindiniai vikrumo požymiai: gebėjimas greitai reaguoti, 

prisitaikyti prie kintamų sąlygų, valdyti judesius, išlaikyti kūno pusiausvyrą, orientuotis erdvėje, būti 

judriam, įgudusiam ir paslankiam. 

- pusiausvyra - tai gebėjimas išlaikyti stabilią kūno padėtį, esant mažam atramos plotui, arba 

išlaikyti reikiamą kūno padėtį, atliekant įvairius (paprastus ar sudėtingus) judesius. Pusiausvyros rūšys: 

dinaminė – tai gebėjimas išlaikyti ar atgauti pusiausvyrą darant judesius, veiksmus ir jų derinius, taip 

pat veikiant įvairioms išorės jėgoms; statinė – tai gebėjimas nejudant išlaikyti pastovią kūno padėtį 

reikiamomis pozomis.  

 

3.2.3. Mankštos svarba specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.  

 Specialiųjų poreikių turintys vaikai nori žaisti tuos pačius žaidimus kaip ir jų bendraamžiai, tačiau 

individualūs  sveikatos sutrikimai ne visada tai leidžia, todėl būtina fizinio ugdymo pamokose atliekamus 

pratimus, žaidimus, kitas fizines veiklas pritaikyti, adaptuoti pagal jų poreikius ir galimybes. Nuo 

teisingo pasiruošimo fizinei veiklai priklauso mokinio savijauta, pasitenkinimas atliekamu veiksmu, 

atliekamų judesių kokybė –  tiksliai ir techniškai atliekami judesiai. Netaisyklingai atliekamas judesys 

gali smarkiai pakenkti sveikatos sutrikimų turinčių vaikų, sveikatai. Parenkant pratimus jaunesniojo 

mokyklinio amžiaus vaikų užsiėmimams, būtina atidžiai pasitikrinti:  
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• ar jie saugūs? 

• ar veiksmingi? 

• ar atitinka vaiko fizinį pajėgumą, parengtumą?  

• ar atitinka vaiko amžiaus ir sveikatos galimybes? 

• ar sportinė apranga patogi? (judesių nevaržanti apranga - marškinėliai, trumpos ar ilgos 

sportinės kelnės, lengvi patogūs sportavimui skirti batai).  

Kiekviena fizinio ugdymo pamoka pamoka pradedama rikiuote ir mankšta (pramankšta). Pramankšta –

prieš fizinio ugdymo užsiėmimus atliekama speciali fizinė veikla. Tai įvairūs ėjimo, bėgimo, gimnastikos 

pratimai, kurių paskirtis – pamokos pradžioje pasirengti būsimai veiklai, stiprinti sveikatą, lavinti 

judesius, taisyti laikyseną, apšilti. Mankštos metu turi būti atliekami bendro pobūdžio pratimai (ėjimas, 

bėgimas, bendri apšilimo pratimai) ir pratimai, artimi būsimai fizinei veiklai, kurių dėka kūnas yra 

paruošiamas intensyviai fizinei veiklai. Pramankštos pratimai parenkami atsižvelgiant į pamokos temą, 

tikslus, siekiamus rezultatus. 

9 lentelė. Mankštos pratimai  

Mankštos pratimai 

Pratimų paskirtis Pratimų aprašai 

Laikysenos 

koregavimo pratimai. 

• Pratimai prie gimnastikos sienelės, atramos, ar kėdės atlošo. 

• Pečių tempimas atgal. 

• Pratimas su pagalve. 

• Pritūpimai su plačiu rankos mostu. 

• Pritūpimas laikant rankas sunertas už galvos. 

• Prisispaudimas prie sienos atsisėdus ant grindų. 

• Kaklo įtraukimas. 

• Menčių pritraukimas. 

• Pilvo įtraukimas. 

Pratimai pusiausvyrai 

ugdyti. 

Statinės pusiausvyros pratimai:  

• stovėjimas suglaudus kojas; 

• stovėjimas pėda prieš pėdą;  

• stovėjimas ant vienos kojos;  

Dinaminės pusiausvyros pratimai: 

• stovėjimams ant nestabilių paviršių (balansinė pusiausvyros  pagalvėlė, 

pusiausvyros lenta, pusiausvyros platforma); 

• pratimai įjungiant įvairias kūno dalis (stovint ar žingsniuojant ant 

nestabilaus paviršiaus  skirtingomis kryptimis metamas ir pagaunamas 

kamuolys).  
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Pratimai rankoms, 

pečių lankui. 

• Pratimai su svareliais (rankų lenkimas iš sėdimos padėties, sunkumų 

kėlimas į pažastis). 

• Pratimai su elastine guma. 

• Pratimai su lazdomis. 

• Pratimai su kimštiniai kamuoliais. 

Pratimai rankoms, 

plaštakoms, riešams. 

• Plaštakų lėtas gniaužymas. 

• Nykščio pritraukimas. 

• Nykščių sukimas. 

• Plaštakos sukimas.  

• Alkūnių kėlimas. 

•  Plaštakų pakėlimas. 

Pratimai nugarai. • Prisitraukimai.  

• Pratimai kojas glaudžiant į „Y“ padėtį gulint ant pilvo. 

• Pratimai su kamuoliu ( gulint ant kamuolio, rankos tiesiamos į priekį, 

padėtis išlaikoma tam tikrą laiką). 

• Tempimo pratimai nugarai (gulint ant nugaros, keliai pritraukiami prie 

krūtinės - katės/karvės poza, kobros poza). 

• Stuburo tiesinimas. 

Kvėpavimo pratimai. • Pečių kilnojimas aukštyn – žemyn. 

• Lėtai stiebiantis ant pirštų – įkvėpimas, leidžiantis ant visos pėdos– 

iškvėpimas. 

• Rankų tiesimas trimis skirtingomis kryptimis derinant su įkvėpimu – 

iškvėpimu. 

• Kvėpavimas per nosį, atsipalaidavimas. 

• „Žvakės pūtimas“. 

Ėjimo ir bėgimo 

pratimai 

• Klubų mostai pirmyn ir atgal. 

• Pėdos išjudinimas (judinti pėdą aukštyn žemyn). 

• Vikrus ėjimas organizmo aktyvacijai. 

• Dinaminiai tempimai (apkabinamas kelis ir spaudžiamas link korpuso). 

• Ėjimo įtupstai. 

• Ėjimas įveikiant kliūtis (lipa, lenda, šliaužia, persirita, peršoka kliūtis 

atsispiriant abiem kojomis). 

• Ėjimas ir bėgimas voroje, sustojant pagal signalą, keičiant kryptį 

• Bėgimas įvairiomis kryptimis, keičiant tempą.  
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3.3. UGDYMO FORMOS IR METODAI 

 

3.3.1. Ugdymo proceso diferecijavimas ir individualizavimas  

Ugdymo procesas grindžiamas amžiaus tarpsnio vaiko fizinių, psichinių, socialinių, kultūrinių ypatumų 

pažinimu. Kiekvieno mokinio individualias savybes (gabumus, nuostatas, gebėjimus) pažinti, įvertinti ir 

įvardinti siekiama įvairias būdais ir metodais - pagal tai formuojamas fizinio ugdymo turinys,  

parenkamos ugdymo formos ir metodai. Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais kiekvieną kartą 

mokytojas susiduria su situacija, kad skirtingi klasės mokiniai nevienodai gali suvokti, įsisavinti, atlikti 

vykdomas veiklas. Siekiant sudaryti galimybes visiems mokiniams aktyviai dalyvauti pamokoje, atlikti 

užduotis, būtina pasirinkti skirtingus, kiekvieno mokinio interesus ir galimybes atitinkančius ugdymo 

būdus, metodus ir formas, sukurti palankią mokymuisi aplinką. 

Nėra dviejų vienodų vaikų - du mokiniai niekada nesimoko vienodai. Vienam mokiniui 

pritaikyta ugdymo aplinka nebūtinai turi tikti kitam, bet, nepaisant to, pamokoje 

mokytojas privalo mokyti visus mokinius. 

 

Diferencijavimas - tai kiekvienam mokiniui pagal pažintinius gebėjimus ir individualias savybes 

parinkta mokymosi veikla, kurios metu atsižvelgiama į skirtingą, kiekvienam mokiniui individualią 

patirtį, fizines, psichosocialines galimybes, poreikius ir interesus. Diferencijuoto mokymo metodas 

leidžia atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius, sudaro galimybes parodyti jo gebėjimus, atskleisti 

interesus ir mokymosi prioritetus – tai yra mokymas ” ne visų to paties ir taip pat”. Mokytojas, siekdamas 

kokybiško ir pozityvaus ugdymo proceso turėtų: 

• užtikrinti empatinį požiūrį į kiekvieno vaiko individualius ugdymosi poreikius ir galimybes, 

indentifikuoti kiekvieno mokinio sveikatos sutrikimo pobūdį per pirmąsias dvi savaites;  

• numatyti ir siekti įgyvendinti tiek bendruosius tiek individualiuosius ugdymo(si) tikslus, 

skatinant savikontrolę, atsakomybę ir savarankiškumą; 

• diferencijuoti ugdymo turinį, mokymo medžiagą pritaikyti pagal mokinių ugdymosi galias, 

užduotis skirti atsižvelgiant į mokinio savarankiškumo laipsnį, skirtybes, darbingumo laipsnį; 

• lanksčiai ir išradingai organizuoti veiklą klasėje kiekvienam mokiniui priimtinu tempu 

neakcentuojant mokinio ypatumų, naudoti lankstų grupavimą, sudarant panašių ugdymosi 

poreikių grupeles; 
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• taikyti įvairius mokymo metodus, kūrybiškai įvertinant iškylančias situacijas, skirti ypatingą 

dėmesį ir teikti pagalbą tik atsižvelgiant į mokinio poreikius, atlikti padrąsinančias veiklas; 

• skatinti skirtingų galimybių mokinius bendrauti atliekant savarankiškas užduotis; 

• individualizuoti vertinimą, skatinant pasitenkinimą ir džiaugsmą atliktu darbu, vertinti ne 

standartizuotus mokymosi rezultatus, o individualią pažangą 

Ugdymo diferencijavimas glaudžiai susijęs su ugdymo proceso individualizavimu bei sistematiškumu.  

Individualizavimas (individualus mokymas) – tai atskiras mokinio ugdymas, prisitaikant prie ugdytinio 

specifinių, individualių gabumų, tik jo vieno interesų ir poreikių. Dirbant su kiekvienu mokiniu 

rekomenduojama: 

• pažinti mokinį, suprasti jo privalumus ir trūkumus, ypatingą dėmesį skirti mokinio motyvacijos 

skatinimui parengiant mokymosi susitarimus, įsipareigojimus; 

• sudaryti galimybes laisvai rinktis mokymosi erdves, mokymo laiką, intensyvumą derinti su 

mokinio ir tėvų dienos režimu; 

• nustatyti tinkamus ir mokiniui pasiekiamus individualius tikslus, parinkti ir pritaikyti mokymo 

turinį pagal individualias ugdymo galimybes ir poreikius; 

•  naudoti vaiko galimybes atitinkančias vertinimo formas ir būdus, taikyti lankstų atsiskaitymo 

laiką; 

• stengtis, kad ugdymo procese mokinys patirtų pažinimo džiaugsmą, pasitenkinimą pasiekimais, 

patenkintų saviraiškos poreikį.  

 Siekiant užtikrinti saugų ir pilnavertį fizinio ugdymo procesą labai svarbu įvairiapusiškai pažinti mokinį, 

jo anatominius ir fiziologinius ypatumus, sveikatos būklę, fizinį parengtumą, kadangi pamokų metu 

aktyviai judama, organizmas patiria tiek fizinius, tiek emocinius krūvius. Sveikatos sutrikimų turinčių 

vaikų ugdymo tikslai, turinys, metodai, priemonės, aplinka turi atitikti jų sveikatos lygį. Fizinis krūvis, 

neatitinkantis mokinio sveikatos būklės gali sveikatą ne stiprinti, o pabloginti. Žinant visų mokinių 

sveikatos problemas (sveikatos, klausos, mokymosi, elgesio ar/ir emocijų, kalbėjmo ir kalbos sutrikimai) 

galima efektyviau dirbti pamokoje, juos grupuojant pagal sutrikimų pobūdį, didinant ar mažinant fizinį 

krūvį, mažinti fizinės raidos spragas ar ligos padarinius, išvengti netinkamos fizinės veiklos padarinių.   

Nerekomenduojamos  fizinio aktyvumo veiklos esant tam tikriems sveikatos sutrikimams:  

• esant kvėpavimo sutrikimams - labai judrūs žaidimai, įtampos pratimai, pratybos lauke ir 

baseine; pratimai sulaikant kvėpavimą; 
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• sergant nervų sistemos ligomis – pratimai su lazda, akrobatikos pratimai, pratimai bet kokiame 

aukštyje (buomas, gimnastikos sienelė), ilgalaikis bėgimas, plaukimas; 

• esant regos sutrikimams - gimnastikos pratimai, kuriems atlikti nėra atramų; 

• esant virškinamojo trakto ligoms – pratimai, lavinantys pilvo ir liemens raumenis, žaidimai, 

kurių metu galimi smūgiai į pilvą pav., kvadratas,   ilgas šokinėjmas su šokdyne, greitas 

bėgimas, pasilenkimai; 

•  Esant netaisyklingai laikysenai -  šuoliukai, bėgimas, akrobatikos, lankstumo pratimai. 

 

Kiekvienas vaikas, nesvarbu kokie yra jo gebėjimai, yra vertas pripažinimo ir 

pagarbos, jaustis suprastu, laukiamu ir mylimu. 

 

3.3.2. Fizinio pajėgumo ir aktyvumo nustatymo būdai ir metodai. 

 Vienas iš svarbiausių mokinio pažinimo kriterijų fizinio ugdymo veiklose yra fizinis pajėgumas - tai 

tokia būklė, kai žmogus, normaliai dirbdamas nepavargsta, išlieka energingas, gerai jaučiasi. Fizinio 

pajėgumo nustatymo tikslas – remiantis atliktais fizinio pajėgumo nustatymo rezultatais ir jų nuolatiniu 

stebėjimu, skatinti mokinius, jų tėvus ir mokyklos bendruomenę stiprinti vaikų fizinę sveikatą,  

išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias puses, didinti vaikų ir jų tėvų fizinį raštingumą. Visi fiziniam 

aktyvumui matuoti taikomi metodai gali būti sugrupuoti į tris grupes, t.y., kriteriniai, objektyvūs ir 

subjektyvūs.  

Kriteriniai metodai - dažnai taikomi vertinant vaikų fizinį aktyvumą, kai mokinio pasiekimai lyginami 

su nustatytais norminiais pasiekimais.  

Tiesioginio stebėjimo metodas – vienas seniausių metodų, taikomų fiziniam aktyvumui matuoti. 

Metodo esmė – patyręs stebėtojas fiksuoja tiriamojo asmens judesius. 

Objektyvūs vertinimo kriterijai nustatomi naudojant nedidelius specialius prietaisus, pav., 

žingsniamatį. Subjektyvūs vertinimo kriterijai - fizinis aktyvumas nustatomas naudojantis bendraisiais 

kriterijais. Fizinio aktyvumo klausimynai leidžia greitai surinkti informaciją apie asmens fizinio 

aktyvumo lygį, nustatyti, ar asmuo atitinka fizinio aktyvumo rekomenduojamą normą. Paprastai 

klausimynai būna trumpi, sudaryti iš 2–4 klausimų,  

Specialiųjų poreikių turintys vaikai ypač jautriai reaguoja į savo sėkmes ir nesėkmes, todėl , atliekant 

fizinio pajėgumo nustatymą bet kuriuo iš pasirinkų metodų, būtina laikytis tam tikrų principų: 
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 - individualizavimo principas – remiamasi individualiomis mokinio amžiaus tarpsnio ir 

psichologinėmis ypatybėmis - gauti asmeniniai mokinio fizinio pajėgumo rezultatai aptariami su 

mokiniu individualiai, nelyginame su kitų mokinių rezultatais; 

- prieinamumo  principas – atsižvelgiama į mokinio asmenines fizines, psichines ir raidos galimybes, 

kiekvienas fizinio pajėgumo nustatymas atliekamas pagal mokinio išgales; 

- konfidencialumo principas – mokykla fizinio pajėgumo nustatymo rezultatus tvarko mokinio fizinio 

aktyvumo ugdymo tikslais, mokinio rezultatai negali būti skelbiami ir viešai aptariami. 

 

  

Fizinio pajėgumo nustatymas testuojant. Fizinio pajėgumo nustatymui naudojami Eurofit‘o fizinio 

pajėgumo testai. Eurofitas – standartizuotas fizinio pajėgumo testų rinkinys, kurį 1987 metais Europos 

Tarybos Sporto plėtotės ministrų kabinetas pasiūlė taikyti šalims kaip patikimą įrankį vertinant 

mokinių fizinį pajėgumą ir pagal jį nustatant grėsmes sveikatai.Fizinių pajėgumo testų atlikimas 

nustatytas ir Lietuvos bendrojo ugdymo programose. Informacija, kaip mokiniams sekasi siekti 

asmeninės pažangos, gaunama rudenį ir pavasarį atliekant fizinio parengtumo testus. Testų rezultatai 

pažymiais nevertinami – jie parodo, ar mokinys pasiekė asmeninę pažangą. Ši informacija rodo 

asmeninius fizinio parengtumo pokyčius, padeda mokiniui geriau pažinti savo silpnąsias ir stipriąsias 

ypatybes, didina fizinio aktyvumo motyvaciją, koreguoja fizinio ugdymosi tikslus. Nuo 2019 metų 

Lietuvos mokyklose mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas, fiziniam 

pajėgumui įvertinti naudojami testai (Klizas, 2016). 

1. „Šuolis į tolį iš vietos“ (kojų raumenų jėgai nustatyti). 

2. „Teniso kamuoliuko metimas“ (rankų raumenų jėgai nustatyti). 

3. „10 x 5 m bėgimas šaudykle“ (greitumui, vikrumui nustatyti). 

4. „6 minučių bėgimas“ (širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumui nustatyti) . 

 

Fizinio aktyvumo nustatymas tiesioginio stebėjimo metodu. Specialiuosius poreikius turintiems 

vaikams testavimas, kaip pagindinis fizinio pajėgumo nustatymo kriterijus, negali būti vykdomas, 

 Fizinio aktyvumo vertinimas gali būti atliekamas įvairiais būdais ir metodais - 

testuojant, tiesioginio stebėjimo, objektyvaus ar subjektyvaus vertinimo būdu. 

 

Fizinis pajėgumas nustatomas tik pagrindinės fizinio ugdymo grupės mokiniams. 

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Pradinis-%C5%A1uolis-%C4%AF-tol%C4%AF.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Pradinis-teniso-kamuoliuko.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Pradinis-10x5_m_b%C4%97gimas.pdf
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Pradinis-6_min_b%C4%97gimas.pdf
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todėl jų fizinio pajėgumo būklę reikia nustatinėti pasinaudojant kitais būdais, pav. stebėjimu. 

Stebėjimą gali atlikti ir fiksuoti pats vaikas + tėvai + draugai + mokytojai + kiti pedagogai+ 

bendruomenės nariai.  

 Kaip vienas iš ilgalaikio stebėjimo ir rezultatų fiksavimo būdų galėtų būti kasdieninis fizinio 

aktyvumo dienynas (suvestinė, ataskaita, dienoraštis ir pan.). Fizinio aktyvumo dienynas (10 lentelė)  

rekomenduojamas 5-11 metų vaikams. Čia įrašomas (pažymima spalvomis, sutartiniais ženklais) laikas, 

skirtas fizinei veiklai. Fizinio aktyvumo laikas fiksuojamas, jeigu veiklos trukmė ne mažesnė kaip 10 

minučių, kaip reikalauja naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos fizinio aktyvumo rekomendacijos. 

Visi vaikai ir paaugliai turi kasdien sukaupti mažiausiai 60 minučių įvairios fizinės veiklos, tai reiškia, 

kad dienos aktyvumo norma gali būti pasiekta, pavyzdžiui, per 2 kartus po 30 minučių ar kitais intervalais 

priklausomai nuo veiklos pobūdžio, intensyvumo. Dauguma veiklų turėtų būti daroma su tėvų priežiūra 

atsižvelgiant į vaikų amžių, fizinę, emocinę sveikatos būklę. Tėvų įsitraukimas šiuo atveju yra labai 

svarbus - pakvieskite tėvus prisijungti, pav., ateiti į pamoką, kurioje aiškinsite, kaip stebėti savo fizinį 

aktyvumą, pildyti dienyną, kad jie žinotų, kaip gali padėti vaikams ir patys prisijungti prie fizinių veiklų. 

Tai bus tikrai naudinga.  

Dienyną žymėti gali patys vaikai, kartu su draugais, su tėvais, vyresniaisiais broliais, seserimis. Dienynas 

gali būti savaitinis, tačiau asmeninį fizinio aktyvumo dienyną geriau naudoti ilgesnį laiką, pav., mėnesį, 

kad būtų galima pamatyti pasiektus rezultatus. Akivaizdžiai matant  ir įsivertinant tiek teikiamus, tiek 

neigiamus rezultatus suaktyvėja noras pirmauti ir rungtyniauti, pasitemti.   

Fizinio aktyvumo dienyno pildymas: 

• pradinių klasių mokiniams  pasiekimai galėtų būti žymimi spalvomis, atžymos piešiamos, 

klijuojami lipdukai, kiekvienam ženklui priskiriant atitinkamą laiką., ne trupesnį, kai 10min. Pavyzdžiui,                 

• dienynas pildomas kiekvieną dieną - dienos aktyvumo norma yra 60 min. ( individualiųjų 

poreikių mokiniams  tai gali būti sutartinis dydis); 

• dienyno pildymas gali būti pateikiamas kaip fizinio ugdymo pamokos namų darbai, t.y., mokinys 

namuose, jeigu reikia mokytojo pagalbos – pamokos metu, užpildo dienyną ir mokytojui pateikia 

pamokos pradžioje;  

Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais nustatyti ir įvertinti vaiko būklę galima tik 

sutartinai dirbant VAIKUI – TĖVAMS - MOKYTOJUI. 

10min 20min 30min 40 min. 50 min. 60 min. ≤ 60min. 
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• tai ugdo mokinio atsakomybę, skatina save stebėti ir vertinti, aktyviau užsiimti fizine veikla, 

rezultatai suvedami už savaitę, geriausieji skatinami; 

• fizinės veiklos dienyną galima panaudoti fizinio aktyvumo kaitos stebėjimui, pav., stebėjimus 

atliekant 2 kartus per metus. 

10 lentelė. Fizinio aktyvumo dienynas 
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 Pagal gautus vieno mėnesio stebėjimo rezultatus, bendradarbiaujant su visiems vaiko sveikata, raida ir 

gerove suinteresuotais asmenimis: mokytoju, tėvais, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais 

(psichologu, logopedu, specialiuoju pedagogu, mokytojo padėjėju, ir kt.) įvertinamas vaiko fizinis 

pajėgumas, jo galimybės aktyviai veiklai. Gauti fizinio pajėgumo stebėjimo rezultatai  tiesiogiai įtakoja 

mokytojo darbo planavimą: 

• bendras visos klasės fizinio aktyvumo lygis - sudarant ilgalaikį ugdymo planą, numatant fzinį 

pajėgumą atitinkančias veiklas; 

• individualus mokinių fizinis pajėgumas – formuluojant  pamokos tikslus ir uždavinius, parenkant 

ir diferencijuojant užduotis, darbo metodus pagal kiekvieno mokinio fizines galias; 
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• stebėjimo rezultatai sudaro galimybes nukreipti mokinį individualiai veiklai, atitinkančiai jo 

poreikius;  

• pagal įrašus dienyne mokytojas gali atskleisti tam tikrus mokinio polinkius sportiniai veiklai, 

įtraukti į  mokyklos komandą. 

 

3.3.3. Refleksyviojo mokymo(si) metodas.  

Refleksyvusis mokymas yra ciklinis arba spiralinis procesas, kai mokytojai nepaliaujamai stebi ir 

kontroliuoja ugdytinių veiklą ir pažangą,  pagal tai vertina ir tobulina savo ir ugdytinių veiklą. Pagal 

Pollard (2006) refleksyvusis mokymas leidžia mokytojams kūrybiškai keisti mokymo ir mokymosi 

schemas ugdymo eigoje, pritaikyti kiekvienam mokiniui, kiekvienai iškilusiai situacijai. Refleksyviojo 

mokymo  metodas grindžiamas pakopomis: apmąstyti – planuoti – pasirengti – veikti - rinkti duomenis 

– nagrinėti duomenis – įvertinti duomenis – priimti sprendimus. 

 Specialiųjų  poreikių turintiems vaikams rekomenduojama neplėsti mokymosi turinio, o laiką skirti 

privalomo mokymosi turinio įsisavinimui. Mokiniui, patiriančiam mokymosi sunkumų, sudaromos 

sąlygos pakartoti mokomąją medžiagą, išsiaiškinti kilusius klausimus. Pamokos metu dėmesys turi būti 

koncentruojamas vienam įgūdžiui ar gebėjimui ugdyti - taip lengviau susikaupti, neblaškomas dėmesys. 

Įgytos žinios, gebėjimai, nuostatos plėtojami vis aukštesniu lygiu pagal sudėtingumą ir įtvirtinimo lygį – 

taip skatinama jo individualias galimybes atitinkanti raida (5,6 lentelės). Tai ir sudaro refleksyviojo 

mokymo esmę.  

3.3.4. Sisteminės veiklos metodas. 

Specialiųjų poreikių turintiems jaunesniojo amžiaus mokiniams labai svarbu sukurti rūpestingumo 

kupiną, motyvuojančią atmosferą su aiškiomis, nesikeičiamomis taisyklėmis nurodant aiškiai 

suprantamas jų nesilaikymo pasekmes, tokiu būdu padedant jiems kurti teigiamo, atsakingo elgesio 

modelį. Siekiant, kad  fizinio ugdymo pamoka mokiniui nekeltų streso, joje jis jaustųsi patogiai ir saugiai, 

rekomenduotina sistemingai laikytis tam tikros apibrėžtos tvarkos: 

•  pradėdamas veiklą kiekvienas vaikas turi turėti atitinkamą pratimo vietą. Rikiuotė – tai mokinių 

grupės išsidėstymas bendrai veiklai pagal ūgį  - tai  drausmina mokinius, kadangi kiekvienas žino savo 

vietą, pasiruošia ir susikaupia būsimai veiklai; 

• kiekviena pasikartojanti veikla turi būti aiškiai apibrėžta, prasidėti  tais pačiais kreipiniais, tuo 

pačiu laiku ( pav.„sveiki , vaikai“- tai bus suvokiama, kad pamoka prasideda); 

• užduotys suformuluotos aiškiai, keliais žodžiais, panaudojant kuo mažiau  papildomų frazių ( 

pav., padėk lazdelę ir bėk į ratą); 
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•  jeigu fizinė veikla prasideda  grojant muzikai, tai turi tęstis pakankamai ilgai, po to galima keisti; 

•  jeigu fiziniams pratimams naudojamos mokomosios priemonės, jos turi  tos pačios, išdėstytos ta 

pačia tvarka per visą laikotarpį, kiek tas pratimas bus atliekamas; 

• aiški pamokos eiga – kada pamoka prasideda (pasisveikinimas), pamokos eiga ( žaidimai, 

pratimai), pamokos aptarimas, pabaiga;  

• sportinė apranga – patogi, judesių nevaržanti apranga (marškinėliai, trumpos ar ilgos sportinės 

kelnės, lengvi patogūs sportavimui skirti batai), skirta vilkėti per treniruotes, sporto varžybas, aktyviai 

ilsintis. 

 Trumpi, pastoviai pasikartojantys, jau išmokti pratimai atliekami kasdien, ar net kelis kartus per dieną  

kuria sveikatą palaikančią ir fizinį aktyvumą stimuliuojančią aplinką, skatina fizinį aktyvumą priimti kaip 

normą, o ne sunkų darbą.  Prie sveikatą palaikančių ir fizinį aktyvumą stimuliuojančių veiklų (Akhutina, 

2000) priskiriama : 

• dinamiškos pauzės - 2-5 min.pertraukėlės pamokų metu, rekomenduojama visiems vaikams, norint 

išvengti nuovargio - tai gali būti akių gimnastikos, kvėpavimo pratimų ir kiti judumo elementai; 

• lauko ir sporto žaidimai - kiekvieną dieną visoms amžiaus grupėms kaip fizinio ugdymo dalis, 

(pasivaikščiojimas, žaidimai); 

• pirštų gimnastika - rekomenduojama visiems vaikams, ypač turintiems kalbos sutrikimų, atliekamas 

bet kuriuo patogiu laiku ; 

• gimnastika akims - 3–5 minutės kasdien, bet kuriuo laisvu priklausomai nuo regos įtampos 

intensyvumo. 

• kvėpavimo gimnastika – rekomenduojama visiems vaikams, užtikrinat patalpos vėdinimą, atliekant 

įvairius sveikatą gerinančius judesius. 

• korekcinė gimnastika -  rekomenduojama vaikams kaip profilaktika, sergant atraminės pėdos arkos 

ligomis. 

 

3.3.5. Netradicinės neformaliojo ugdymo formos. 

Neformalusis ugdymas - tai papildomo ugdymo veiklos, kurių metu  formuojami įgūdžiai, reikalingi 

gyvenimui visuomenėje: gebėjimas bendrauti, mokėjimas prisiimti ir dalintis atsakomybe, gebėjimas 

 

 

Dirbant su specialiųjų poreikų turinčiais vaikais fizinio aktyvumo nustatymui gali 

būti naudojami visi aprašyti metodai ir formos. 
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dirbti savarankiškai, teisingai suvokti savo gabumus ir galimybes.  Specialiųjų poreikių turintis vaikas, 

kuris aktyviai įsitraukia į bent vieną iš neformalaus ugdymo veiklų, išmoksta savarankiškumo, 

atsakingumo, geba lengviau bendrauti ir bendradarbiauti su aplinkiniais, vyksta “visuminis” ugdymas, 

kurio pagrindinis uždavinys yra  pilnavertė socializacija  - savalaikis visuomenės vertybių ir gyvenimo 

normų suvokimas ir perėmimas.Siekiant paįvairinti pamokas, galima kviesti įvairių sporto sričių trenerius 

– netradiciškai vykdomos fizinio ugdymo veiklos mokinius įkvėpia ir sustiprina norą būti aktyviems ir 

sportiškiems. Fizinio ugdymo užsiėmimus pradinių klasių mokiniams galima pravesti ne tik mokykloje, 

bet ir kitose edukacinėse erdvėse - netradicinės fizinio ugdymo pamokos gali vykti lengvosios atletikos 

manieže, specializuotose sporto salėse.Visą neformaliojo ugdymo veiklą galima suskirstyti į: 

• reguliariai pagal tvarkaraštį, tam tikroje apibrėžtoje erdvėje vykdomas veiklas ( būreliai, 

treniruotės).  

• netradicines (projektai, akcijos, renginiai), kuriose ypač išryškėja įvairios bendro dalyvavimo, 

solidarumo, tolerancijos ugdymo formos, įtraukiančios platesnius mokymosi bendruomenės ir 

visuomenės sluoksnius. Būtent netradicinės neformaliojo ugdymo formos yra ta erdvė, kur tėvų 

dalyvavimas gali būti sėkmingai plėtojamas. Įsitraukę į neformaliojo ugdymo veiklas tėvai turės 

galimybę geriau pažinti savo vaikų patirtis - iš žiūrovo ar klausytojo tapti dalyviu. 

 Pradinių klasių mokiniai, dėl savo amžiaus, savarankiškumo stokos, dažniausiai dalyvauja mokyklos 

renginiuose, bendrauja su draugais, mokyklos bendruomene. Tačiau yra visa eilė  miesto, respublikinių 

ir tarptautinų projektų, renginių, kuriuose sėkmingai gali dalyvauti ir  sveikatos sutrikimų turintys 

pradinių klasių mokiniai. 

Projektai, renginiai skirti jaunesniojo amžiaus specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymui ir 

socializacijai.  

• Tarptautinis projektas „Raidos sutrikimų turinčių vaikų integracija per sportą“ . 

Tikslas – didinti sutrikusios raidos vaikų socialinę įtrauktį per sportą ugdant jų kognityvinius, socialinius 

ir motorinius įgūdžius, skatinant kartu su įprastos raidos vaikais mokytis, bendrauti, žaisti sportinius 

žaidimus.  (Du kartus per savaitė mokinai aktyviai sportuoja, mokosi žaisti krepšinį. Vyksta seminarai 

tėveliams „Sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas“. Užsiėmimo metu lavinama judėjimo įgūdžiai ir fizinės 

ypatybės ėjimas/bėgimas, šuolis į aukštį, gaudymas (kamuolio), pusiausvyra, lankstumas, greitumas, 

ištvermė, jėga, stūmimas/traukimas, metimas, šokinėjimas, šuoliavimas, spyrimas, judesių koordinacija). 

• Tarptautinis projektas „Jaunieji atletai“. 

Tikslas – išbandyti Specialiosios olimpiados sporto programas, kurios leis vaikams iš „Jaunieji atletai“ 

programos greičiau pereiti į Junior lygį ir dalyvauti Specialiosios olimpiados sporto varžybose. 
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(Projektas apima 3 sporto šakų  mokymą: futbolą, krepšinį, dviračius. Programos metu mokiniai tobulina 

futbolo, krepšinio įgūdžius, mokosi žaisti komandinius žaidimus. Specialiosios olimpiados programa 

„Jaunieji atletai“ skirta mokiniams nuo 6 m. iki 12 m .). 

• Olimpinis mėnuo, skirtas pradinių klasių mokiniams. 

Tikslas – vaikų fizinio raštingumo ugdymas, kuris skatina vaikus būti aktyviais visą gyvenimą. 

(Kiekvienos savaitės temą pradinukams pristatyti padeda superherojai: Ąžuolas galingasis, Una 

Superbičiulė, Amis Kilnaširdis, Lukas Kibirštis. Užsiėmimuose  dalyvauja ir tėveliai, mokytojai. I savaitė 

„Fizinis aktyvumas“ , II savaitė „Emocinė sveikata“, III savaitė „Sveika mityba“, IV savaitė 

„Bendradarbiavimas“. Projekto metų vyksta  virtualūs susitikimai su Olimpiečiais, žiūrimos sporto, 

emocinės sveikatos,  sveikos mitybos video reportažai, filmukai ir kt.). 

• Respublikinis projektas „Sveikata visus metus“. 

Tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos išsaugojimo suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką 

gyvenimo būdą. Didinti sveikatos ugdymo veiklų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti palankias sąlygas 

atskleisti individualius vaikų, mokinių gebėjimus; pateikti sveikatos ugdymo veiklų galimybes dirbant 

nuotoliniu būdu. (Kiekvieną mėnesį komanda gauna iššūkį ir plėtoja sveikatos stiprinimo veiklas, 

tobulina mokinių fizinius gebėjimus. Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose: susipažįsta su 

grūdinimosi procedūromis, atlika fizinę mankštą lauke, grūdinasi gryname ore, kalbama apie sveiką 

mitybą.  

• Europos Judumo savaitė. 

Tikslas – įtraukti mokyklos bendruomenę į Europos judumo savaitę, skatinant vaikus ir bendruomenę 

daugiau judėti, rinktis sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, išbandyti aplinkai palankesnes susisiekimo 

priemones. Tradicinė Europos judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. (2021 

m. Europos judumo savaitės tema yra „Saugus ir sveikas tvariai judėdamas. Šia akcija skatinama 

išbandyti aplinkai palankesnes susisiekimo priemones, galinčias pakeisti automobilį, rinktis aktyvias ir 

mažai taršias arba visai netaršias priemones (dviratį, ėjimą pėsčiomis ir kt.). Vykdomos įvairios 

šviečiamosios, pramoginės veiklos, 

padedančios suvokti tokio pasirinkimo reikšmę. 

• Respublikinis renginys „Žvaigždučių vilties bėgimas“. 

Tikslas – skatinti visus mokinius per aktyvią fizinę veiklą jungtis su kitomis bendruomenėmis, įveikti 

psichinę įtampą, gerinti fizinę būklę, aktyvinti poreikį judėti pagal individualias fizines galimybes. 

Savanoriškai pagal galimybes paremti Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro veiklą. 
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• „Klaipėdos sporto šventė“ skirta tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti“. 

Tikslas – aktyviai ir gerai praleisti laiką, sudarant galimybę tapačių ugdymo įstaigų mokiniams 

pademonstruoti savo talentus viešoje erdvėje, pasidalinti savo įgūdžiais, pasidžiaugti pasiekimais. 

(Renginio metų mokiniai dalyvauja įvairiose sportinėse rungtyse: smiginis, disgolfas, bėgimo rungtis, 

kamuoliuko metimas į kibirą per atstumą, šuolis į tolį,“ traukti kamuoliuką ir atspėti spalvą“ . 

 

 

 

 

3.4.UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 Vertinimas yra sudedamoji mokymo ir mokymosi proceso dalis, kuri teikia mokytojui informaciją apie 

mokinio pasiekimus, daromą pažangą, patiriamas sėkmes ir nesėkmes, mokymosi efektyvumą. 

Vertinimas padeda išsiaiškinti mokinio gebėjimus, jo poreikius ir galimybes. Mokytojui tai “diagnostikos 

įrankis”, padedantis modeliuoti ugdymo procesą, ieškoti naujų ugdymo ir mokinio motyvacijos didinimo 

būdų.  

 Vertinimo tikslas - padėti mokiniui mokytis, pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, 

pasiekimus ir pažangą. 

 Vertinimo uždaviniai: 

• padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimų 

lygmenį, numatyti mokymosi tikslus;  

• padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, planuoti ir tobulinti ugdymo turinį ir procesą, suteikti 

mokiniams visokeriopą pagalbą; 

• suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp 

vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos. 

 Vertinimo sistema. „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendruosiuose ugdymo planuose“ numatytas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

mokymosi ir pažangos vertinimas: 

Įkvėpti vaikus bent 60 minučių ar daugiau kasdien aktyviai judėti, galime tik kurdami 

tam palankią aplinką ir įdomias veiklas. 
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• 140p. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus individualios 

pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais pasiekimais, 

aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie 

bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi). 

• 141p. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą arba socialinių įgūdžių ugdymo programą, mokymosi pasiekimų 

vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai priimami, 

atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą 

pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi mokykla (vertinimo įrašai 

„įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai. 

1–4 klasėse specialiųjų poreikių turinčių vaikų pasiekimų vertinimui taikoma idiografinė (individualios 

pažangos - esami mokinio pasiekimai lyginami su ankstesniais jo pasiekimais) vertinimo sistema. 

Išskiriamos trys vertinimo kategorijos: pažangos stebėjimas - pažangos skatinimas - pažangos 

fiksavimas. Fizinio ugdymo pamokų metu pradinėse klasėse taikomas formuojamasis žinių ir gebėjimų 

vertinimo metodas, kurio esmę sudaro ugdydamasis judėjimo, fizinio parengtumo bei suvokimo 

gebėjimus mokinys gali pasiekti asmeninio fizinio tobulėjimo pažangos, todėl vertinamas ne rezultatas, 

bet individuali kiekvieno mokinio pasiekta  pasiekimų pažanga. Svarbiausias mokytojo darbo kokybės 

rodiklis yra individuali mokinio pažanga bei poreikis būti fiziškai aktyviam. Per mažas mokytojo 

dėmesys, neobjektyvus vertinimas, nepakankamas skatinimas sudaro sąlygas menkavertiškumo ir 

nepasitikėjimo savo jėgomis jausmui atsirasti. Sistemingas grįžtamasis mokinio ir mokytojo ryšys 

vadinamas nuolatiniu vertinimu, suteikiančiu išsamiausią informaciją ne tik apie jo pasiekimus, pažangą, 

bet ir į emocijas, motyvaciją bei besikeičiančius poreikius. 

Vertinimo būdai. 

 Formuojamasis vertinimas. Mokinio veiklos stebėjimas ir vertinimas vyksta nuolat - kiekvieną dieną, 

kiekvieną pamoką, taip pat ne pamokos metu: stebint, kaip mokiniai elgiasi, kaip bendrauja ir 

bendradarbiauja, kokių pastangų jiems reikia užduočiai atlikti, tikslui pasiekti. Specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų fizinio ugdymo pamokose vertinimas nesiejamas su pažymiu - jo tikslas ne kontroliuoti, o 

padėti mokiniui mokytis. Vertinamas ne sportinis rezultatas, bet vyksmas, pokyčiai ir asmeninė pažanga.  

Pažanga vyksta skirtingai, todėl vertinant atsižvelgiama į: 
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• galimybes: nustatomos kiekvieno mokinio galimybės. Rezultatai negali būti vertinami pažymiu, 

vertinama padaryta asmeninė pažanga, t. y., kiekvieno mokinio individualūs poslinkiai. 

• pastangas: pasiruošimas pamokai, lankomumas, pareigingumas, aktyvumas ir kt.  

• gebėjimus: asmeniniai, įgimti, įgyti, individualūs. 

Diagnostinis vertinimas - taikomas pabaigus temą, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. Diagnostinio vertinimo metu išsiaiškinami specialiųjų 

poreikių turinčių vaikų gebėjimai, žinios, mokėjimai ir įgūdžiai, žinių spragos, sunkiau šalinamos 

klaidos.  

Apibendrinamasis vertinimas - šis vertinimas taikomas pusmečio ir mokslo metų pabaigoje. Nuoseklus 

pasiekimų ir pažangos vertinimas skatina mokinio motyvaciją, tobulėjimą, siekimą „daugiau“. 

Rekomenduojama mokinius vertinti kuo dažniau ir konkrečiau, vertinant net už mažausią pasiekimą - 

mokiniai, ypač turintys tam tikrų sutrikimų, to labai laukia. Grįžtamasis ryšys svarbus pasiekimų 

įvardinimui, vertinimui, motyvacijos sakatinimui, vidiniam tikėjimui savo asmeniniais gebėjimais. 

Įvertinimus reikėtų pateikti nedelsiant po užduoties atlikimo. Fizinio ugdymo mokytojas didelę savo 

darbo dalį turėtų skirti specialiųjų poreikių turinčių mokinių motyvacijos didinimui, t.y., keisti vaiko 

vaidmenį mokymosi procese iš „stebėtojo“ į “ dalyvio“, skatinant jų aktyvumą, pasitikėjimą savimi ir 

kitais. Mokytojo veikloje galima išskirti keletą teiginių, kurie įtakoja mokinių motyvacijos skatinimą: 

• pasitikėti savo jėgomis – tai visaverčio dalyvio jausmas, galimybė daryti klaidas ir jas taisyti; 

• akcentuoti individualias mokinio veiklas, kiekvienam veikti pagal savo galias ir gebėjimus; 

• kurti mokymosi aplinką, įgalinančią gerai jaustis kiekvienam mokiniui; 

• padėti mokiniams suprasti, kaip jie suvokia tai, ko mokosi, reaguoti į mokinio susidomėjimą, 

entuziazmą; 

• pokalbiuose su tėvais aptarti mokinių siekius, pasiekimus, galimybes, nepuoselėjant 

neįgyvendinamų planų 

 

Svarbiausias mokytojo darbo kokybės rodiklis yra individuali mokinio pažanga 

bei poreikis būti fiziškai aktyviam. 

 

 Mokinių, mokomų pagal individualizuotas programas, žinios, gebėjimai ir įgūdžiai yra žymiai žemesni 

ir nesiekia Bendrųjų programų reikalavimų, todėl pasiekimai turi būti vertinami pagal individualizuotoje 

programoje numatytus pasiekimus. Vertinant specialiųjų poreikių turinčių vaikų pasiekimus, pastangas 

ir pažangą, pravartu sudaryti apibendrinamuosius vertinimo aprašus pasirinktinai temai, trimestrui, 
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pusmečiui, metų pabaigai, kadangi skirtingi mokiniai yra nevienodai „nutolę“ nuo programinių 

reikalavimų. Aprašant specialiųjų poreikių turinčių mokinių pasiekimų požymius rekomenduotinos šios 

mokinių gebėjimų augimą rodančios skalės ir sąvokos. (11 lentelė). Pasiekimų požymiai padeda 

mokytojui orientuotis, kiek mokinys yra pažengęs tam tikroje srityje. 

11 lentelė. Idiografinio vertinimo skalės aprašas 

Vertinimo rodikliai Pasiekimų požymiai Pasiekimai 

Aktyviai dalyvauja 

mokymosi procese. 

Įdėmiai klausosi, geba 

paaiškinti tai ką išgirdo, įgijo 

programoje numatytas žinias ir 

įgūdžius; 

 individualias užduotis atlieka 

savarankiškai, be klaidų; 

atsakingai ir kūrybiškai 

dalyvauja grupiniuose 

užsiėmimuose. 

Paaiškina sveikos mitybos reikalavimus, 

judėjimo, fizinio aktyvumo poveikį 

sveikatai. Domisi ir žino sporto šakas, 

įvairias fizinio aktyvumo formas. Geba 

saugiai jas pasirinkti. Aktyviai dalyvauja 

fizinėje veikloje. Atlieka paprastosios ir 

tiksliosios motorikos pratimus, įvairias 

užduotis. Žaidžia judriuosius žaidimus ir 

sportinius žaidimus. Rodo iniciatyvą, 

siekia asmeninės pažangos. 

Pakankamai gerai 

dalyvauja mokymosi 

procese.   

Atidžiai klausosi pateikiamos 

temos, gali pakartoti. Žinios 

geros; stropiai ir pareigingai 

atlikdamas užduotis mažai 

klysta. Dirbant grupėje 

atsakingai atlieka pavestą darbą. 

Žino sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo 

poveikį sveikatai. Žino pagrindines sporto 

šakas, fizinio aktyvumo formas. Atlieka 

paprastosios ir tiksliosios motorikos 

pratimus, įvairias užduotis. Žaidžia 

judriuosius žaidimus ir sportinius 

žaidimus. Noriai dalyvauja fizinėje 

veikloje, stengiasi būti fiziškai aktyvus. 

Patenkinamai 

dalyvauja mokymosi 

procese. 

Nepakankamai atidžiai klausosi, 

žinios patenkinamos; 

individualias užduotis 

dažniausiai atlieka mokytojui 

padedant. Grupiniame darbe 

būna pasyvus. 

Yra girdėjęs apie sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo poveikį sveikatai. Žino keletą 

sporto šakų, fizinio aktyvumo formų. 

Neaktyviai dalyvauja fizinėje veikloje. 

Nepakankamai 

dalyvauja mokymosi 

procese 

Pamokos metu klausosi 

neatidžiai, žinios minimalios; 

pateiktas užduotis atlieka su 

žymia mokytojo pagalba; 

atliekant darbus grupėje yra tik 

pasyvus stebėtojas (turi 

potencinių galių, bet piktybiškai 

neatlieka užduočių). 

Žinios apie sveiką gyvenimo būdą labai 

paviršutinės. Sporto šakomis nesidomi, 

pamokose vengia bet kokios fizinio 

aktyvumo veiklos.  

✓ Vertinimo skalės pavyzdys priede 6. 
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Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo fiksavimas. Mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame 

dienyne, pagal poreikį įrašant komentarus apie kasdieninius mokinių pasiekimus, pažangą, spragas. Dalį 

vertinimo informacijos vaikams pateikiama žodžiu iškart po atliktos užduoties, ar pamokos 

apibendrinančioje dalyje. Pusmečio mokinių pasiekimai vertinami orientuojantis į Bendrojoje 

programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne. 

Individualiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo pasiekimai 1- 4 klasėse įrašomi atitinkamoje dienyno 

skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p“ arba „n.p“. 

 

 

3.5. SAUGIOS MOKYMO PRIEMONĖS 

 

JUDRIŲJŲ ŽAIDIMŲ PRIEMONĖS 

 

 

 

 

 

 

 

Liemenės Estafečių priemonių 

rinkinys 

Estafečių lazdelės Estafečių grindų 

žymekliai 

 

  
 

 
 

Akių raiščiai Krepšiai estafetėms Tunelis Šokinėjimo maišai 
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Parašiutas Lankai Pripučiamas 

paplūdimio kamuolys 

Šokdynės 

GIMNASTIKOS PRIEMONĖS 

   
 

Gimnastikos čiužinys Kilimėlis Gimnastikos lazdos Gimnastikos 

suolelis 

 

   

Masažiniai kamuoliukai Mankštos kamuoliai  Gimnastikos kamuolys Šokinėjimo 

kamuolys 

LENGVOSIOS ATLETIKOS PRIEMONĖS 

 

 

 

 
  

Metimo į tolį 

kamuoliukai 

              Barjerai Vikrumo kopėtėlės Kilimėlis šuoliui į 

tolį 

SPORTINIŲ ŽAIDIMŲ PRIEMONĖS IR ĮRANGA 
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Krepšinio kamuolys Mažojo futbolo kamuolys Tinklinio kamuolys Kvadrato 

kamuolys 

  

Kamuolio mėtymo 

stovas 

Vaikų futbolo vartai 

NETRADICINIŲ ŽAIDIMŲ PRIEMONĖS 

 

 

 
  

Lauko žaidimas Mėtymo lėkštė Stalo teniso raketės Badmintono - 

teniso raketė 

vaikams 

REZULTATŲ MATAVIMO PRIEMONĖS 

 

   

 

Švilpukas Chronometras Matavimo ruletė Žymėjimo 

priemonės 



  

49 
 

 

5. LITERATŪRA 

1. Akhutina, T.V., Veraksa, N.E., Komarova, T.S., Vasiljevas. M. A., (2000). Teminis kūno kultūros 

planavimas lyakhu. Kalendorinis teminis kūno kultūros planas. Kūno kultūros namų darbai. 

https://muegn.ru/lt/go/tematicheskoe-planirovanie-po-fizkulture-lyahu-kalendarno-tematicheskii-

plan.html 

2. Balčikonytė, N. (2007). Kokia pamoka yra gera? Mokymas, mokymasis ir vertinimas pamokoje.   

https://slidetodoc.com/metodiniai-patarimai-mokymosi-uzdaviniai-kas-yra-gera-pamoka/ 

3. Batutis, O., Trinkūnienė, L., Savickas, J., Vilūnienė, A. (2021). Sveikatos ir fizinio ugdymo sritis. 

Kompetencijos fizinio ugdymo bendrosios programos projekte. Nacionalinė švietimo agentūra. 

https://www.mokykla 2030. lt/wp-content/uploads/2021/05/Kompetencijos-fizinio-ugdymo-

Bendrosios-programos-projekte-2021-05-05_Pradinis.pdf. 

4. Bernotienė, R., Klizas, Š., Klizienė, I., Dobrovolskienė, I. (2020). Kūno kultūra. Mokytojo knyga 4 

klasei. Šviesa leidykla. 

5. Bernotienė, R., Klizas, Š., Klizienė, I., Dobrovolskienė, I. (2020).  Kūno kultūra. Užrašai 4 klasei. 

Šviesa. 

6. Bernotienė, R., Klizas, Š., Klizienė, I., Dobrovolskienė, I. (2020).  Kūno kultūra. Vadovėlis 4 klasei. 

Šviesa.  

7. Bruzga, R., Čiuprinokovienė, L., Gevorgianienė, V., Liaudanskienė, V., Markevičienė, V., 

Nemeikaitė, V., Rimkienė, I., Rimkus, A., Vaitiekūnienė, R., Vansavičienė, V. (2009). Pradinio ir 

Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos. Specialiųjų poreikių mokinių, 

turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui. Lietuvos respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerija. Vilnius. 

8. Chaput, J., Willumsen, J., Bull, F. (2020). Who guidelines on physical activity and sedentary 

behavior for children and adolescents aged 5-17 years: summary of the evidence. Int J Behav Nutr 

Phys. 

9.  Emeljanovas, A., Trinkūnienė, L. (2011). Mokinių požiūris į pažangos ir pasiekimų vertinimą kūno 

kultūros pamokose.  Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 

10. Gudžinskienė, V. (2007). Mokymas sveikai gyventi: teoriniai ir praktiniai aspektai. Metodinės 

priemonės. VPU leidykla, Vilnius. 

https://muegn.ru/lt/go/tematicheskoe-planirovanie-po-fizkulture-lyahu-kalendarno-tematicheskii-plan.html
https://muegn.ru/lt/go/tematicheskoe-planirovanie-po-fizkulture-lyahu-kalendarno-tematicheskii-plan.html
https://slidetodoc.com/metodiniai-patarimai-mokymosi-uzdaviniai-kas-yra-gera-pamoka/
https://www.mokykla/


  

50 
 

11. Jurkuvienė, F., (2020).  Individualizuotos ir pritaikytos programos. Klaipėda. 

https://www.zudermanas.klaipeda.lm.lt/attachments/article/117/Individualizuotos%20ir%20pritaik

ytos%20programos.pdf  

12. Kielaitė, R., (2020). Ugdymo programų skirtumai. 

5http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pradinio_ir_pagrindinio_ugdymo_bendrosios_programo

s_isakymas. 

13. Kišonienė R., Dudzinskienė, R. (2007). Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

turinio individualizavimas. Rekomendacijos mokytojams, ugdantiems skirtingų poreikių ir 

gebėjimų mokinius. Vilnius.  

14.  Klizas, Š., Klizienė, I., Gruodytė-Račienė, R., Buliuolienė, L., Daukšaitė, L. (2016). Kūno kultūra. 

Vadovėlis 1 klasei. Šviesa. 

15. Klizas, Š., Klizienė, I., Gruodytė-Račienė, R., Buliuolienė, L., Daukšaitė, L. (2016). Kūno kultūra. 

Mokytojo knyga 1 klasei. Šviesa. 

16. Klizas, Š., Klizienė, I., Gruodytė-Račienė, R., Buliuolienė, L., Daukšaitė, L. (2016). Kūno kultūra. 

Užrašai 1 klasei. Šviesa. 

17. Klizas, Š., Klizienė, I., Buliuolienė, L., Daukšaitė, L.  Cibulskas, G. (2017). Kūno kultūra. Vadovėlis 

2 klasei. Šviesa. 

18. Klizas, Š., Klizienė, I., Buliuolienė, L., Daukšaitė, L.  Cibulskas, G. (2017). Kūno kultūra. Mokytojo 

knyga 2 klasei. Šviesa. 

19. Klizas, Š., Klizienė, I., Buliuolienė, L., Daukšaitė, L.  Cibulskas, G. (2017). Kūno kultūra. Užrašai 

2 klasei. Šviesa. 

20. Klizas, Š., Klizienė, I., Žilinskienė, A., Norkaitienė, I. (2019). Kūno kultūra. Vadovėli 3 klasei. 

Šviesa. 

21. Klizas, Š., Klizienė, I., Žilinskienė, A., Norkaitienė, I. (2019). Kūno kultūra. Mokytojo knyga 3 

klasei. Šviesa. 

22. Klizas, Š., Klizienė, I., Žilinskienė, A., Norkaitienė, I. (2019). Kūno kultūra. Užrašai 3 klasei. 

Šviesa. 

23. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Įsakymas „Dėl pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“(2015). Nr. V-1309, Vilnius. 

24. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras Įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo 

ministro. 2011 m. Įsakymo Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (2021). Nr. V-1584, Vilnius. 

https://www.zudermanas.klaipeda.lm.lt/attachments/article/117/Individualizuotos%20ir%20pritaikytos%20programos.pdf
https://www.zudermanas.klaipeda.lm.lt/attachments/article/117/Individualizuotos%20ir%20pritaikytos%20programos.pdf


  

51 
 

25. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Įsakymas "Dėlpradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo (2008). Nr. Įsak-2433, Vilnius. 

26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymas dėl mokinių, besimokančių pagal 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo (2019). Nr. V-1153. Vilnius. 

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/e6699ab0ebfb11e99681cd81dcdca52c/asr 

27. Nacionalinės švietimo agentūra, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. (2021). 2021-2022 ir 2022-

2023 mokslo metų Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų. Bendrieji ugdymo planai 

24-27., 48-54. Vilnius. 

28. Rutkauskaitė, R., Bukauskė, J. (2016). Pradinių klasių mokinių fizinis aktyvumas, fizinis pajėgumas, 

mitybos įpročiai, pasiekimų ir pažangos vertinimas bei jų sąsajos su tėvų fiziniu aktyvumu. Sporto 

mokslas, 1 (83). http://sportomokslas.leu.lt/index.php/SP/article/view/47 

29. Stonkus, S.  sudarytojas Sporto terminų žodynas. T 1.  Kaunas. 

http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvumas/Fizinio_aktyvumo_apibudini

mas/Fizinio_aktyvumo_apibrezimai.pdf 

30. Stepankova, E.Ya. (2011). Lauko žaidimų kolekcija (2-7 m.). Mozaikos sintezė. 

https://muegn.ru/lt/go/tematicheskoe-planirovanie-po-fizkulture-lyahu-kalendarno-tematicheskii-

plan.html 

31.  Paveikslėliai iš internetinės svetainės. 

https://www.google.com/search?q=sports&tbm=isch&hl=en&tbs=rimg:CRJalII4hGKhYbYfB7wd

4Vt5sgIGCgIIABAA&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwjI3Jm8pbb0AhUAAAAAHQAAAAAQB

w&biw=1451&bi  

32. Strumylienė, L., Poteliūnienė, S. (2017). Gera kūno kultūros pamoka. Vaikų fizinių gebėjimų 

ugdymas pradinėse klasėse: metodinė priemonė. Vilnius. 

33. Vingelienė, S. (2021).  Sveikatos ir fizinis ugdymas. Nacionalinė švietimo 

agentūra.file:///C:/Users/Mokykla/Downloads/BP_atnaujinimo_darbai_07_09_sveikata%20(1).pdf 

34. Trinkūnienė, L., Batutis, O., Savickas, J., Vilūnienė, A., Vilūnienė, A. (2021). Projektas. Fizinio 

ugdymo programos atnaujinimas. Pradinis ugdymas.Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

Nacionalinė švietimo agentūra. https://www.youtube.com/watch?v=GRPZrKJdK_whttps://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/e6699ab0ebfb11e99681cd81dcdca52c/asr 

35. Zumeras, R. (2020). Pasaulio sveikatos organizacijos fizinio aktyvumo rekomendacijos įvairioms 

amžiaus grupėms. 

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/e6699ab0ebfb11e99681cd81dcdca52c/asr
http://sportomokslas.leu.lt/index.php/SP/article/view/47
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvumas/Fizinio_aktyvumo_apibudinimas/Fizinio_aktyvumo_apibrezimai.pdf
http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Mityba_ir_fizinis_aktyvumas/Fizinio_aktyvumo_apibudinimas/Fizinio_aktyvumo_apibrezimai.pdf
https://muegn.ru/lt/go/tematicheskoe-planirovanie-po-fizkulture-lyahu-kalendarno-tematicheskii-plan.html
https://muegn.ru/lt/go/tematicheskoe-planirovanie-po-fizkulture-lyahu-kalendarno-tematicheskii-plan.html
https://www.google.com/search?q=sports&tbm=isch&hl=en&tbs=rimg:CRJalII4hGKhYbYfB7wd4Vt5sgIGCgIIABAA&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwjI3Jm8pbb0AhUAAAAAHQAAAAAQBw&biw=1451&bi
https://www.google.com/search?q=sports&tbm=isch&hl=en&tbs=rimg:CRJalII4hGKhYbYfB7wd4Vt5sgIGCgIIABAA&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwjI3Jm8pbb0AhUAAAAAHQAAAAAQBw&biw=1451&bi
https://www.google.com/search?q=sports&tbm=isch&hl=en&tbs=rimg:CRJalII4hGKhYbYfB7wd4Vt5sgIGCgIIABAA&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwjI3Jm8pbb0AhUAAAAAHQAAAAAQBw&biw=1451&bi
file:///C:/Users/Mokykla/Downloads/BP_atnaujinimo_darbai_07_09_sveikata%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GRPZrKJdK_w
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6699ab0ebfb11e99681cd81dcdca52c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6699ab0ebfb11e99681cd81dcdca52c/asr


  

52 
 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/ 

(http://www.smlpc.lt/media/media/PSO%20BENDROSIOS%20FA%20RE 

36. Zumeras, R. (2014). Mokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimas. Vilnius. 

37. Zumeras. R. (2020). Vaikų fizinio aktyvumo, fizinio pajėgumo ir sveikatos ryšys. Metodinės 

rekomendacijos. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Viln

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/
http://www.smlpc.lt/media/media/PSO%20BENDROSIOS%20FA%20RE


 
 

 

 

 

 

   

 

 

PRIEDAI 

  



  

 
 

1 PRIEDAS                                     

Klaipėdos „Medeinės“ mokykla 
 

                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilgalaikis  1 klasės  

Fizinio ugdymo pamokų planas 

2021- 2022 m.m. 

Klaipėda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     

Parengė: 

                                                                                                                        mokytoja metodininkė 

                                                                                                                        Olesia Matulevičienė                                                                               
                                                                                                                                                   
  
 
 
 
 

 



  

 
 

Klasė. I klasė 

Savaitinių pamokų skaičius: 3 val. ( 105 val. per mokslo metus). 

Dalykas: Fizinis ugdymas. 

Mokymo ir mokymosi priemonės: 

3. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO 

REKOMENDACIJOS specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų 

intelekto sutrikimą, ugdymui. 

4. KŪNO KULTŪRA. Vadovėlis 1 klasei.  

5. KŪNO KULTŪRA. Mokytojo knyga 1 klasei.  

6. KŪNO KULTŪRA. Užrašai 1 klasei.  

Tikslas: ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas, gebėjimus ir įpročius, rinktis 

sveiką gyvenseną, pasitikėjimą savo fiziniais duomenimis.  

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos:  

• mokymosi mokytis kompetencija - įgyja sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo,  sveikos 

gyvensenos poreikį, mokosi savistabos ir saugaus elgesio įgūdžių, žino savo kūno sandarą, 

mokosi tausoti savo ir kitų sveikatą. 

• pažinimo kompetencija - išbando judesių įvairovę taikant paprastosios ir tiksliosios motorikos 

pratybas, judesių atlikimo būdus, patiria judėjimo džiaugsmą, tenkina natūralų poreikį judėti, 

lavina savo fizines, intelektines ir emocines galias geba tinkamai pasirinkti ir reguliuoti fizinį 

krūvį; 

• socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija -  įsisavina taisyklingus fizinio 

aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročius, mokosi pagarbiai bendrauti, atpažįsta ir valdo savo 

emocijas ir elgesį žaidžiant komandoje, įsisavina sveikatos tausojimo, prevencijos  nuo 

nelaimingų atsitikimų įgūdžius.  

Uždaviniai: 

• susipažinti su žmogaus kūno dalimis, fizinio aktyvumo įtaka jų veiklai, pažinti savo galias, 

sveikatos tausojimo, mankštinimosi, grūdinimosi ir aktyvaus poilsio reikšmę žmogaus sveikatai; 

• ugdyti sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo poreikį, pažinti fizinio ugdymosi galimybių ir 

judėjimo formų įvairovę, rinktis  įveikiamas ir patinkančias fizinio aktyvumo formas, saviraiškos 

galimybes. 

• lavinti motoriką ir kūno laikyseną, ugdyti judesių kultūrą, tenkinti natūralų poreikį judėti, įprasti 

savarankiškai ir reguliariai mankštintis, užsiimti aktyvia veikla gryname ore;  



  

 
 

• formuoti pozityvaus  bendravimo, bendradarbiavimo nuostatas bei elgesį, įtvirtinti saugaus 

elgesio bei nelaimingų atsitikimų prevencijos įgūdžius. 

 

Klasės charakteristika 

I- oje klasėje mokosi 6  mokiniai, iš jų  4 berniukai ir 2 mergaitės. Mokiniai fiziškai pakankamai stiprūs, 

geba atlikti pratimus, įvairių sporto šakų  technikas, noriai dalyvauja sportiniuose žaidimuose.  

Mokytojo pagalbos strategijos: mokymo būdus ir metodus parinkti pagal mokinių poreikius ir galimybes, 

užduotis individualizuoti pagal mokinių fizinį  pasirengimą, psichinę – emocinę būklę. Formuoti 

teigiamą nuostatą, poreikį tikslingai fizinei veiklai, judėjimui, darbui komandoje. 

Vertinimas ideografinis. Ugdymo (-si) pasiekimams vertinti taikoma idiografinė vertinimo sistema:  

stebima ir vertinama vaiko daroma pažanga. 

 

Eil. 

 

Nr. 

Veiklos sritis. 

Turinys 

Valandų skaičius. 

Mokinių pasiekimai Pastabos 

Nuostatos 

 

Gebėjimai Žinios ir 

supratimas 

1.    RUGSĖJIS 13 val. (1-13) 

          

 

 

 

Sveika gyvensena. Judėjimo įgūdžiai. 10 val.   

Įvadinės fizinio 

ugdymo pamokos, 

saugaus elgesio 

taisyklės. 

Fizinio ugdymo          

programa. 

 1val. (1)  

 

Ką veiksime per 

fizinio ugdymo 

pamokas?  

Nusiteikti smagiai 

ir naudingai 

fizinei veiklai, 

įgyti judėjimo 

patirties. 

 

Suprasti fizinio 

aktyvumo svarbą 

žmogaus sveikatai  

ir savijautai. 

Atlikti judesius, 

parodančius 

pagrindinių kūno 

dalių paskirtį. 

Laikytis saugaus 

elgesio taisyklių, 

tinkamai ir 

saugiai naudotis 

inventoriumi. 

Žinoti prigimtinę 

žmogaus kūno 

sandarą, atskirų 

kūno dalių 

„dalyvavimą“  

fizinėje veikloje. 

Žinoti saugaus 

elgesio  ir tvarkos 

palaikymo sporto 

salėje taisykles, 

mokėti jas taikyti. 

Įvardinti nejudrios 

gyvensenos 

padarinius sveikatai 

ir darbingumui. 

 

Pasiruošimas 

fizinei veiklai. 

Rikiuotė.  

 

Fizinio pajėgumo 

stebėjimas.  

1val. (2) 

Pažinti save, savo 

galias 

atsižvelgiant į 

anatominius, 

fiziologinius ir 

psichologinius 

sveikatos 

ypatumus. 

Tinkamai 

pasiruošti fizinei 

Stebėti savo 

fizinio aktyvumo 

galimybes, 

poreikius ir 

polinkius. 

Pastebėti, kad 

kiekvieno 

žmogaus fizinis 

išsivystymas ir 

Žinoti sportinės 

aprangos , jos 

saugojimo, 

persirengimo tvarką, 

asmens higienos 

reikalavimus. 

Pademonstruoti 

aiškius greitos, 

vidutinės ir lėtos 

judesių spartos 



  

 
 

veiklai, 

drausmingai 

elgtis.  

galimybės yra 

skirtingos. 

keičiant judėjimo 

kryptį skirtumus. 

Sveika mityba. 

Žalingų įpročių 

prevencija. 

Žaidimas „ sveika - 

nesveika“ 

1val. (3) 

Siekti sveikos ir 

visavertės 

mitybos. 

Suprasti neigiamą 

alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų poveikį. 

Stengtis pasirinkti 

kuo sveikesnius 

maisto produktus. 

Vengti 

bendraamžių ir 

kitų asmenų 

siūlymų rūkyti ar 

vartoti 

alkoholinius 

gėrimus ar kitas 

psichiką 

veikiančias 

medžiagas. 

Suprasti sveikos 

mitybos svarbą  

fizinei sveikatai ir 

darbingumui.  

Išvardyti sveikus ir 

nesveikus 

dažniausiai 

vartojamus maisto 

produktus. 

Suvokti kaip galima 

išvengti  

bendraamžių ar kitų 

asmenų spaudimo 

rūkyti, vartoti 

alkoholinius gėrimus 

ar kitas psichiką 

veikiančias 

medžiagas.  

Taisyklingas 

kvėpavimas 

aktyviai judant. 

1val. (4) 

Suprasti 

taisyklingo 

kvėpavimo svarbą 

savijautai ir 

sveikatai fizinės 

veiklos metu. 

Suderinti 

kvėpavimą ir 

fizinę veiklą, 

atliekant 

pagrindinius 

judesius. Sukaupti 

dėmesį judant, po 

to atsipalaiduoti.  

Išmanyti, kaip  

suderinti kvėpavimą 

einant, bėgant 

vietoje. 

Pademonstruoti, kaip 

perkelti dėmesį nuo 

vienos veiklos į kitą. 

 

 Rikiuotė. 

 Bendrieji 

mankštos pratimai. 

6 val. (5-10) 

Išsiaiškinti  

bendru sutarimu 

sudarytas elgesio, 

drausmės, 

bendravimo 

per pamoką 

taisykles. Stengtis 

kontroliuoti kūno 

laikyseną, stovint, 

sėdint, einant, 

bėgant. 

Taisyklingai 

stovėti rikiuotėje 

(kūno padėtis, 

pagrindinė 

stovėsena). 

Suderinti rankų ir 

kojų judesius 

atliekant 

nesudėtingus 

pratimus, esant 

teisingoms 

pradinėms rankų 

ir kojų padėtims. 

Greitai, teisingai  ir 

saugiai išsirikiuoti, 

įsiminti savo vietą. 

Parodyti atskirų 

kūno dalių pradines 

padėtis. 

Žinoti, kokia tvarka 

mankštinamos kūno 

dalys. Parodyti du ar 

daugiau judesių 

vienu metu.  

 

Judėjimo įgūdžiai. Sporto šakos  (Lengvoji atletika. Judrieji žaidimai). 16val.  

Pagrindinės 

lengvosios 

atletikos rungtys. 

Eiti ir bėgti 

nurodyta ar 

pasirinkta sparta 

suderinant ir 

Saugiai judėti 

įvairiomis 

kryptimis iš 

skirtingų pradinių 

padėčių 

Suprasti 

pagrindinius 

ištvermės bėgimo 

pasirinkta sparta 

reikalavimus. 

 



  

 
 

Laisvas  bėgimas 

pasirinkta sparta. 

Estafetės.   

 2 val. (11-12) 

kontroliuojant 

kvėpavimą. 

 

lenktyniaujant ar 

žaidžiant 

žaidimus. 

Įvertinti savo fizines 

jėgas pasirenkant 

judėjimo 

intensyvumą.  

 Fizinio pajėgumo 

pirminis vertinimas 

1 val. (13) 

Pažinti ir 

į(si)vertinti savo 

fizines galias 

( jėgą, ištvermę, 

vikrumą, greitį). 

Atlikti 

pagrindinius 

pasirinktų 

žaidimų 

veiksmus, juos 

derinti su 

kvėpavimu. 

Suprasti ir paaiškinti 

ėjimo ir bėgimo 

naudą organizmui, 

nusakyti asmeninius 

pojūčius po fizinės 

veiklos. 

 

2. SPALIS  13val.  (14-26) 

 Įvairūs šuoliukai 

(dviem kojomis, 

ant vienos kojos, 

sutankėti - išretėti 

pristatomaisiais 

šuoliukais, 

atliekant posūkius, 

nušokti  ir užšokti 

ant nedidelės 

aukštumos, šuolis į 

tolį iš vietos.         

5val. (14-18) 

Justi ir valdyti 

savo kūną saugiai 

atliekant įvairius 

šuoliukus, 

vertikalias ir 

horizontalias 

kliūtis.  

Išlaikyti 

taisyklingą kūno 

padėtį. 

Atlikti  įvairius 

šuoliukus 

išlaikant 

taisyklingą kūno 

padėtį, 

pusiausvyrą. 

Peršokti „Balą“ ir 

rąstą“, 

 saugiai nušokti 

nuo įvairių 

aukščių. 

 

  

Paaiškinti kaip  

reikia pasiruošti 

taisyklingam šuoliui. 

Parodyti atliekamus 

šuolių pratimus. 

Įsiminti sąvokas“ 

kairė“, „dešinė“.  

Žinoti šuolio į tolį 

atlikimo elementus 

(atsispyrimo vieta, 

rankų mostai, 

pritūpimas, 

atsispyrimas, 

nusileidimas). 

 

Kamuolių mokykla 

3val. (19-21) 

Mokytis kaip 

mesti, gaudyti, 

ridenti, spirti 

įvairius 

kamuolius. 

Suprasti judesių 

spartos pokyčius 

keičiant judėjimo 

kryptį ar pobūdį.  

 

Mesti kamuolį: 

- aukštyn ir 

pagauti;  

- mesti, spirti, 

smūgiuoti į 

numatytą taikinį, 

- tiksliai perduoti 

kamuolį draugui 

(mesti, mušinėti, 

ridenti, spirti, 

perduoti);  

- mesti  į tolį. 

Žinoti sporto šakas, 

kuriose žaidžiama su 

kamuoliu.  

Atpažinti kamuolius 

pagal jų paskirtį. 

Žinoti taisyklingas 

kūno padėtis 

atliekant kamuolio 

perdavimo judesius. 

Mokėti įvairiais 

būdais perduoti 

kamuolį.  

 

Bėgimo, 

šokinėjimo ir 

kamuolių valdymo 

įgūdžių apjungimas  

žaidžiant 

judriuosius 

žaidimus.    

 3val. (22-24) 

Suprasti ir derinti 

komandos draugų 

ketinimus ir 

veiksmus, siekti  

geriausio 

rezultato, mokėti 

valdyti emocijas. 

Teisingai atlikti 

įvairių sporto 

šakų kamuolių 

valdymo judesius, 

derinti veiksmus 

žaidžiant poroje 

arba nedidelėje 

grupėje. 

Paaiškinti 

taisyklingos 

stovėsenos svarbą 

atliekant šuoliukus, 

kamuolio metimo, 

gaudymo, spyrimo 

judesius. 

 



  

 
 

Mankštos pratimų 

papildymas 

bėgimo, 

šokinėjimo, 

kamuolių valdymo 

elementais.  

2val. (25-26) 

Suvokti  judesių 

nuoseklumą, 

judėjimo 

galimybes erdvėje 

ir laike. 

Eiti, bėgti 

įvairiomis 

kryptimis iš 

skirtingų  

pradinių padėčių, 

atliekant įvairius 

mankštos 

pratimus.  

Apibūdinti 

pagrindinius 

netaisyklingos kūno 

laikysenos 

požymius. 

Žaidžiant tiksliai 

perduoti kamuolį 

bėgančiam draugui. 

 

 LAPKRITIS  11 val.   (27—37). 

Judėjimo įgūdžiai. Sporto šakos.  (Bendroji gimnastika). Sveika gyvensena.  11val.  

Gimnastikos 

pradmenys: 

paskirtis, 

priemonės, saugaus 

elgesio taisyklės.              

 

1val. (27) 

Išmanyti apie 

taisyklingą kūno 

laikyseną 

nejudant, einant, 

bėgant, nešant 

kuprinę ir kt. 

Stengtis valdyti 

kūną.  

Saugiai elgtis su 

gimnastikos 

priemonėmis, jas  

atpažinti ir 

naudoti tik pagal 

paskirtį. 

Įsiminti  gimnastikos 

istoriją, suprasti jos 

naudą ir reikšmę 

sportuojant. 

Žinoti ir laikytis 

saugaus elgesio 

taisyklių atliekant 

gimnastikos 

pratimus. 

 

Stabilumo ir 

pusiausvyros 

tobulinimas.  

2val. (28-29) 

Nusiteikti išlaikyti 

stabilią ir 

taisyklingą kūno 

padėtį atliekant  

pratimus su 

gimnastikos 

priemonėmis. 

Išlaikyti statinę ir 

dinaminę 

pusiausvyrą 

einant 

gimnastikos 

suoliuku, 

pakopėlėmis, 

tiesia linija ant 

grindų, ant 

gimnastikos 

kamuolių, 

pagalvėlių. 

Nusakyti, kurios 

kūno dalys padeda 

koordinuoti judesius, 

išlaikyti pusiausvyrą, 

stabilizuoti kūną tam 

tikroje 

padėtyje,paaiškinti 

judesio  esmę ir 

svarbą. 

 

4. GRUODIS 10 val. (38-47) 

 Judėjimo įgūdžiai. Sporto šakos.  (Lengvoji atletika). Netradicinis fizinis aktyvumas. Sveika 

gyvensena.  15val.   

 Mankštos 

papildymas 

bendrosios 

gimnastikos 

judesiais, 

pratimais, įjungiant 

muzikinį ritmą. 

          2val. (38-39) 

Išbandyti kuo 

įvairesnius 

bendrosios 

mankštos 

pratimus, perkelti 

dėmesį nuo vienos 

veiklos į kitą. 

Atlikti pratimus, 

skirtus atskiroms 

raumenų 

grupėms: kojoms, 

rankoms, pečių 

linijai, nugarai. 

Atpažinti skirtingų 

pratimų grupes.  

Pademonstruoti 

aiškius judesių 

spartos skirtumus 

keičiant judėjimo 

pobūdį. 

 

Trumpų nuotolių 

(20m; 30m; 60m.) 

bėgimas. 

3val. (40-42) 

Domėtis 

pagrindinėmis 

olimpinėmis 

bėgimo rungtimis, 

stebėti Lietuvos 

Prisiminti kaip 

derinti rankų 

mostus, 

kvėpavimą 

bėgant, išlaikyti 

Žinoti bėgimo iš 

aukšto starto 

komandas,  aukšto 

starto  įtaką bėgimo 

rezultatams.  

 



  

 
 

sportininkų 

pasiekimus. 

teisingą 

laikyseną. 

Bėgti  iš aukšto 

starto numatytą 

nuotolį pasirinkta 

sparta. 

Suprasti ir pritaikyti 

pagrindinius 

ištvermės bėgimo 

pasirinkta sparta 

reikalavimus.  

Bėgimas šaudykle, 

vingiuota linija. 

2val. (43-44) 

Suprasti ir įvaldyti 

greitojo bėgimo 

ypatumus, 

stiprinti bendrą 

ištvermę. 

Eiti ir (ar) bėgti 

įvairiomis 

kryptimis ir 

trajektorijomis 

taisyklingai 

kvėpuojant. 

Paaiškinti, kaip 

lenktyniaujant ir 

žaidžiant 

taisyklingai bėgti 

nurodytą nuotolį 

įvairiomis kryptimis, 

suderinti kvėpavimą. 

 

Estafetės derinant 

bėgimo, šuoliukų ir 

bendrosios 

gimnastikos 

elementus. 

3val. (45-47) 

Patirti džiaugsmą 

lenktyniaujant, 

užjausti ir padėti.  

Eiti ir bėgti 

kontroliuojant 

kūno laikyseną, 

derinant kojų ir 

rankų judesius, 

kvėpavimą. 

  

Gerbti draugų norus 

ir pastangas, 

bendrauti 

komandoje, valdyti 

emocijas. 

 

5. SAUSIS 10 val.  (48-57) 

 Saugus 

važinėjimasis su 

rogutėmis, 

čiuožynėmis. 

1val.( (48) 

Saugiai mėgautis  

žiemos teikiamais 

malonumais. 

 

Apsirengti žiemos 

sąlygoms 

pritaikytą 

aprangą.  

Saugiai nusileisti 

nuo kalnelių. 

Žinoti nesaugias 

gamtines kliūtis 

esant įvairiems 

gamtos reiškiniams, 

mokėti pasirinkti  

saugų judėjimo 

būdą. 

 

Ėjimas ir bėgimas  

esant įvairiai kelio 

dangai (slidu, 

šlapia, nelygu). 

1val. (49) 

Pažinti save, savo 

galias ir aplinką. 

Stiprinti sveikatą, 

grūdintis.  

Imituoti 

slidininko, 

čiuožėjo ir kitus 

neįprastus 

judesius, 

pritaikyti 

praktiškai 

įveikiant 

nesaugius kelio 

ruožus. 

Paaiškinti, kaip 

saugiai eiti, bėgti, 

slysti esant įvairiai 

kelio dangai, 

įveikiant 

pasitaikančias 

kliūtis. 

 

Sniego senio 

lipdymas. 

1val. (50) 

Pasidžiaugti 

bendro darbo 

rezultatu. 

 

Atsakingai dirbti 

komandoje, siekti 

bendro tikslo - 

gražaus sniego 

senio. 

Žinoti, kaip sulipdyti 

ir užkelti didelius 

ritulius. 

Žinoti saugaus 

elgesio taisykles, jų  

laikytis, saugoti 

draugus.  

 



  

 
 

Lietuvių liaudies 

žaidimai. 

2 val. (51-52) 

 

Domėtis lietuvių 

liaudies sporto 

žaidimais, žinoti 

jų atsiradimo 

istoriją, reikšmę. 

Žaisti lietuvių 

liaudies sportinius 

žaidimus, 

naudotis 

senovinėmis 

priemonėmis, 

reikalingomis 

šiems žaidimams 

žaisti. 

Žinoti lietuvių 

liaudies sporto 

žaidimus, mokėti 

juos žaisti, 

apibūdinti skirtumus 

nuo šių laikų 

žaidimų. 

 

 

Judėjimo įgūdžiai. Sporto šakos (Judrieji ir sportiniai žaidimai. Kvadratas. Krepšinis) 14 val. 

Kvadratas. 

Kamuolio 

perdavimas porose, 

žaidimo eigoje. 

2val. (53-54) 

Pritaikyti 

kamuolio 

gaudymo, 

metimo, 

smūgiavimo 

įgūdžius žaidžiant 

kvadratą. 

Pasirinkti ir 

pritaikyti 

kamuolio metimo 

ir gaudymo 

technikas. 

Žinoti ir paaiškinti 

žaidimo ir saugaus 

elgesio taisykles, 

mokėti jas taikyti 

žaidimo eigoje. 

 

 

Kvadrato žaidimas 

taikant pagrindines 

taisykles, žaidimo 

tobulinimas. 

3val. (55-57) 

Mokytis 

sąžiningai ir 

garbingai 

rungtyniauti, 

tobulinti žaidimo 

įgūdžius. 

Žaisti kvadrato 

žaidimą pagal 

pagrindines 

žaidimo taisykles 

Suvokti kilnaus 

elgesio ir garbingo 

žaidimo principus 

sporte. 

 

6. VASARIS    9 val.  (61-69) 

 Krepšinio 

atsiradimo istorija, 

žaidimo 

charakteristika, 

esminės  žaidimo ir 

saugaus elgesio 

taisyklės.  

3 val. (58-60) 

Puoselėti meilę ir 

pagarbą  

žinomiausiai 

Lietuvos sporto 

šakai.  

Laikytis saugaus 

žaidimo 

reikalavimų 

žaidžiant 

komandinius 

žaidimus. Atlikti 

specialiuosius 

krepšinio žaidimo 

pratimus.           

Žinoti krepšinio 

žaidimo istoriją, 

raidą, taisykles. 

Žinoti saugaus 

elgesio taisykles 

žaidžiant krepšinį, 

suprasti žaidimo 

komandoje 

ypatumus. 

 

Mažojo krepšinio 

žaidimo elementai: 

pagrindinė 

stovėsena. 

kamuolio 

perdavimas ir 

gaudymas.  

        3val. (61-63) 

Mokytis  žaisti 

krepšinį, 

sąžiningai ir 

garbingai 

rungtyniauti. 

Taisyklingai 

stovėti, laikyti, 

gaudyti ir 

perduoti kamuolį. 

Atlikti 

bendruosius ir 

specialiuosius 

judėjimo su 

kamuoliu 

pratimus. 

Žinoti kaip 

taisyklingai stovėti, 

laikyti ir gaudyti 

kamuolį. Parodyti 

pagrindinius 

krepšinio elementus.   

 

Judėjimas su 

kamuoliu. 

Kamuolio 

varymas, 

 Išbandyti  įvairius 

kamuolio 

valdymo būdus, 

Tikslingai ir 

saugiai judėti 

aikštėje 

mušinėjant 

Paaiškinti  

pagrindines  

kamuolio varymo ir 

 



  

 
 

gaudymas, 

metimas. 

3val. (64-66) 

pasidžiaugti 

sėkmėmis.  

kamuolį į grindis, 

tiksliai perduoti 

draugui poroje, 

sugauti metamą 

kamuolį 

rankomis. 

metimo į krepšį 

taisykles ir būdus. 

7. KOVAS 12 val.   (67-78) 

 

 

Judėjimo įgūdžiai. Sporto šakos (Judrieji ir sportiniai žaidimai. Estafetės.Futbolas) 12 val. 

Mažasis futbolas. 

Futbolo žaidimo 

istorija, raida,  

svarbiausios 

žaidimo taisyklės.  

              1val. (67) 

Pažinti futbolą, 

kaip sporto šaką, 

esmines futbolo 

žaidimo taisykles. 

Prisiminti kojos 

dalis, atskirti 

pėdos keltį, vidinę 

ir išorines dalis, 

kuriomis  turi būti 

varomas 

kamuolys. 

Žinoti kiek žaidėjų 

žaidžia komandoje, 

kaip vadinasi atskiri 

futbolo žaidimo 

elementai. 

 

 Kamuolio 

varymas, tiesia ir 

vingiuota linija, 

perdavimas dirbant 

poromis.     4val. 

(68-71 

Mokytis atskirų 

futbolo žaidimo 

elementų, juos 

pritaikyti žaidimo 

eigoje. 

Atlikti 

paprastosios 

motorikos 

judesius 

(spyrimas, 

bėgimas, 

ridenimas) 

pavieniui ir 

porose. 

Žinoti, kuria pėdos 

dalimi reikia varyti 

kamuolį, parodyti 

kojos judesius. 

Paaiškinti, kaip 

taisyklingai kvėpuoti 

žaidimo metu 

 

Kamuolio 

smūgiavimas į 

vartus stovint ir 

judesyje. 

2val. (72-73) 

Siekti įmušti įvartį 

į vartus. 

Imituoti 

smūgiavimą į 

vartus žaidžiant 

poroje, atliekant 

paprastosios 

motorikos 

judesius.  

Įvardinti ir parodyti 

judesių  ir kūno 

padėties skirtumus 

smūgiuojant iš 

vietos, smūgiuojant 

judesyje.   

 

Mažojo futbolo 

žaidimas. Taisyklių 

mokymas. 

3val.(74-76) 

Patirti judėjimo 

džiaugsmą 

žaidžiant futbolą, 

sąžiningai ir 

garbingai 

rungtyniaujant 

komandoje. 

 

Atlikti 

specialiuosius 

futbolo žaidimo 

pratimus, įvaldyti 

paprasčiausias 

kamuolio 

valdymo ir 

smūgiavimo 

technikas. 

Paaiškinti  ir suprasti 

pagrindines futbolo 

žaidimo taisykles, jų 

laikytis žaidimo 

metu. 

 

Estafetės, 

integruotos su 

futbolo ir krepšinio 

žaidimo 

elementais.  

2val.(77-78) 

Pritaikyti 

kamuolio 

gaudymo, 

metimo, 

smūgiavimo 

įgūdžius žaidžiant  

judriuosius 

žaidimus. 

Rungtyniauti ir 

saugiai atlikti  

integruotas 

estafetes susietas 

su futbolu, 

krepšiniu. 

Apibūdinti  

atliekamus futbolo, 

krepšinio žaidimo 

veiksmus 

rungtyniaujant 

estafetėse. 

 



  

 
 

8 BALANDIS   9val.     (79-87) 

 Netradicinis fizinis aktyvumas. Sporto šakos ( Lengvoji atletika). Judėjimo įgūdžiai. 22 val. 

 Linksmosios 

estafetės vikrumui 

ir greičiui, 

integruojant įvairių 

komandinių 

žaidimų elementus. 

4 val. (79-82) 

Aktyviai  ir 

įdomiai judėti, 

mokytis žaisti, 

laimėti ir 

pralaimėti.  

Atkartoti futbolo 

ir krepšinio 

judesius, žaidimo 

elementus su 

išsivaizduojamu ir 

tikru kamuoliu 

estafečių 

užduočių metu. 

Paaiškinti  kaip 

pritaikyti įvairias  

judesių technikas  

rungtyniaujant 

estafečių metu. 

Nurodyti naudojamų 

priemonių paskirtį. 

 

 

Judėjimo būdų 

įvairovė gamtoje. 

1val. (83) 

Smagiai ir saugiai 

praleisti laiką 

gamtoje, būti 

fiziškai aktyviam 

gryname ore, 

grūdintis. 

 Žaisti žaidimus, 

lavinančius 

orientavimąsi 

vietovėje. 

Nurodyti 

pagrindines 

orientavimosi 

vietovėje 

taisykles. 

 

Orientavimosi 

aplinkoje 

pagrindai. 

2val.(84-85) 

Stebėti aplinką, 

joje esančius 

daiktus, 

orientuotis 

apibrėžtoje 

erdvėje. 

Aiškintis kaip 

orientuotis 

gamtoje, teisingai 

nurodyti 

reikiamas kryptis 

įvairiais metų 

laikais ar 

skirtingu paros 

metu. 

Paaiškinti kaip reikia 

elgtis pasiklydus 

vietovėje. Mandagiai 

paprašyti  pagalbos 

pasiklydus, nurodyti 

aplinkybes, kaip tai 

įvyko. 

 

Nesudėtingų 

kliūčių saugūs 

įveikimo būdai. 

2val. (86-87) 

Saugiai įveikti 

dirbtines ir 

natūralias kliūtis. 

Atlikti 

nesudėtingos 

paprastosios 

motorikos 

judesius pavieniui 

ir poromis 

(nušokti, lipti, 

peršokti). 

Bendradarbiauti  ir 

padėti draugams 

įveikiant kliūtis, 

saugiai elgtis 

įvairiose situacijose. 

 

9. GEGUŽĖ    13val. (88-100) 

 Trumpų nuotolių 

bėgimas stadione. 

(20m; 30m; 60m). 

2val. (88-89) 

Sutelkti pastangas 

siekiant 

asmeninės 

pažangos 

pagrindinėse 

lengvosios 

atletikos rungtyse. 

 

Patirti  fizinį ir 

emocinį fizinio 

krūvio poveikį 

savijautai.   

Įžvelgti fizinio 

aktyvumo svarbą 

Bėgti trumpas 

distancijas  

pasiekiamu 

maksimaliu 

greičiu.  

Pasirinkti tinkamą 

tempą bėgant 

trumpas distancijas 

maksimaliu greičiu, 

siekti geresnio 

rezultato.  

 

Kamuoliuko 

metimas į tolį ir 

aukštį stadione. 

2val. (90-91 ) 

Mesti kamuoliuką 

į tolį  siekiant 

geresnio 

rezultato. 

Pastebėti  

kamuoliuko metimo 

į tolį ir aukštį 

skirtumus, 

pademonstruoti 

praktiškai. 

 

Šuolis į tolį iš 

vietos. 

Koordinuotai 

atlikti šuolį į tolį 

Pastebėti ir 

paaiškinti 

 



  

 
 

2 val. (92-93) 

 

žmogaus 

sveikatai. 

siekiant geresnio 

rezultato. 

pagrindines  

netaisyklingo šuolio 

į tolį priežastis.  

Bėgimas šaudykle 

3x10m) stadione. 

2val. (94-95) 

Išbandyti savo 

galimybes 

taisyklingai einant 

ir bėgant nurodytą 

nuotolį įvairiomis 

kryptimis iš 

skirtingų padėčių. 

Saugiai bėgti 

įvairiomis 

kryptimis,  

tinkamai suderinti 

bėgimą ir 

kvėpavimą. 

Paaiškinti kaip 

saugiai bėgti 

nurodytą nuotolį 

lenktyniaujant 

įvairiomis kryptimis. 

 

Estafetės, 

integruojant visų 

sporto šakų 

išmoktus 

elementus. 

2val. (96-97) 

Derinti ketinimus 

ir veiksmus, 

bendradarbiauti, 

drauge aptarti ir 

vertinti veiklą. 

  

Greitai ir tiksliai 

vykdyti estafetės 

reikalavimus, 

paklusti žaidimo 

taisyklėms. 

Valdyti pykčio ir 

agresijos 

apraiškas, 

susitarti 

tarpusavyje. 

Suprasti komandos 

draugų veiksmus, 

siekti  geriausio 

rezultato, mokėti 

valdyti emocijas. 

Pademonstruoti 

aiškius judesių 

spartos pokyčius 

keičiant judėjimo 

kryptį ar pobūdį.  

 

Komandiniai 

žaidimai lauke. 

Krepšinis, futbolas. 

3val. ( 98-100) 

Puoselėti 

olimpines sporto 

vertybes, tautinę 

savigarbą, 

patriotizmą ir 

pilietiškumą. 

Derinti žaidimo 

metu savo 

veiksmus su 

komandos draugų 

veiksmais. 

Atpažinti ir įvardinti 

olimpines  sporto 

šakas, domėtis 

žaidimų istorija, 

žinoti svarbiausius 

faktus, pagrindines 

žaidimo taisykles. 

 

10 BIRŽELIS    8val.   (101-105) 

 Sveika gyvensena.  Judrieji žaidimai. Sporto šakos (Futbolas. Krepšinis) 8val. 

 Fizinio pajėgumo 

įsivertinimas.  

„Sėkmės 

kopėtėlės“ 

2val. (101-102) 

 Pažinti savo 

galias, įsivertinti 

pasiekimus,  

nusistatyti savo 

gebėjimų ir 

galimybių ribas, 

numatyti judėjimo 

įgūdžių 

tobulinimo planą 

vasarai. 

Atlikti kontrolines 

užduotis 

ištvermės, 

vikrumo, jėgos, 

greitumo 

rezultatams 

nustatyti. 

Pastebėti ir įvertinti 

savo pasiekimus ir 

galimybes, stengtis 

patirti judėjimo 

džiaugsmą aktyvioje 

fizinėje veikloje. 

Pasidžiaugti savo ir 

draugų pasiekimais. 

 

Įvairūs bendrieji 

mankštos pratimai. 

2val. (103-104) 

Savarankiškai 

sportuojant  pagal 

pasirinktą 

mankštos pratimų 

kompleksą, 

laikytis saugaus 

elgesio 

reikalavimų, fizinį 

Pakartoti 

išmoktus įvairius 

mankštos 

pratimus, 

išlaikant 

taisyklingą kūno 

laikyseną, 

kvėpavimą.  

Prisiminti  įvairius 

mankštos pratimus, 

paaiškinti jų poveikį 

sveikatai. 

 



  

 
 

 

Individualios 

užduotys vasarai. 

Mankštos pratimų 

kompleksas 

savarankiškai 

mankštai 

pasirenkant pagal 

individualias 

galimybes ir 

poreikius.  

 1val. (105) 

krūvį pasirinkti 

pagal savo fizinį 

pajėgumą, 

mankštos 

intensyvumą 

didinti palengva ir 

nuosekliai, 

sportuoti pailsint. 

 

 

Pasirinkti ir 

savarankiškai 

atlikti ryto 

mankštos pratimų 

kompleksą. 

Paaiškinti pasirinktų 

mankštos pratimų 

motyvus ir 

priežastis. 

Apibūdinti, kokia  

aktyvi fizinė veikla 

patinka ir teikia 

džiaugsmo.  

 

 



 
 

 

2  PRIEDAS                                Klaipėdos “Medeinės“ mokykla 

 

 

 

 

 

 

Fizinio ugdymo pamokų planas 

Individualizuotos ugdymo programos 

1a klasė 

2021-2022 m.m. 

 

 

 

                                                                          Parengė: 

                                                                                                mokytoja metodininkė 

                                                                                             Olesia Matulevičienė 

 

 

 

 

 

Klaipėda, 

2021 m. 



  

 
 

Individualizuotos  fizinio ugdymo programos parengtos pagal atnaujintas pradinio ugdymo bendrąsias 

programas, remiantis pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių ugdymui, derinant bendrųjų ugdymo programų reikalavimus ir individualius 

mokinio gebėjimus ir poreikius, siekiant sudaryti visiems mokiniams lygias galimybes aktyviai dalyvauti 

bendrose ugdymo situacijose, pažinti ir plėtoti pozityvius asmens gebėjimus, užtikrinti nuoseklų ir 

individualų, labiausiai tinkantį mokiniui ugdymą, atliepiant jo poreikius, galimybes, pomėgius ir 

interesus. 

Klasė: 1a Dalykas. Fizinis ugdymas 

Pamokų skaičius: per savaitę – 3 val., per metus – 105 val. 

Tikslas: ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas, gebėjimus ir įpročius, 

sąmoningą požiūrį į fizinę veiklą, poreikį stiprinti pasitikėjimą savo fizinėmis galiomis. 

Mokymo ir mokymosi priemonės: 

1. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO 

REKOMENDACIJOS specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų 

 intelekto sutrikimą, ugdymui. 

2. E. I. Kiphardo skalė individualiam vaiko vertinimui „ Sensorinio ir psichinio vystymosi schema. 

3. KŪNO KULTŪRA. Vadovėlis 1 klasei. 

4. KŪNO KULTŪRA. Mokytojo knyga 1 klasei. 

5. KŪNO KULTŪRA. Užrašai 1 klasei. 

Situacijos analizė: 

• klasės charakteristika: klasėje mokosi 4 mokiniai: 3 berniukai, 1 mergaitė. Mokinių fizinis 

pajėgumas ir noras judėti nėra vienodo lygio, tačiau dauguma mokinių aktyviai dalyvauja 

pamokoje, pagal savo galimybes geba žaisti judriuosius žaidimus, atlikti įvairius sveikatą 

stiprinančius pratimus. 

• neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: mokiniai lanko krepšinio būrelį. 

• žinios apie sveikatą: rizikos veiksniai: 3 mokiniai – su nežymiais intelekto sutrikimais, 1 mokiniui 

- intelekto bei kalbos sutrikimas (žymus kalbos neišsivystymas), sunkiai, neaiškiai kalba, 

nesukaupia ir neišlaiko dėmesio. 1 mokiniui - vidutinis intelekto sutrikimas bei 1 mokiniui - 

kompleksinė negalia dėl labai sunkaus judesio ir padėties, lėtinio neurologinio, žymaus intelekto 

sutrikimų. 



  

 
 

• pedagoginė klasės charakteristika: mokinių fizinio aktyvumo galimybės nėra vienodos, tačiau 

dauguma iš jų geba atlikti pratimus, moka žaisti judriuosius žaidimus, bendrauti komandoje. 

Mokiniai noriai bendrauja ir pasitiki mokytoja, mokytojos padėjėja. Pamokose vyrauja rami 

atmosfera, draugiški, šilti, patikimi ir nuoširdūs santykiai. Per fizinio ugdymo pamokas iškilusios 

problemos sprendžiamos taikiai ir ramiai. 

Bendrieji ugdymo uždaviniai: 

• diegti sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo poreikį, aktualius sveikatos tausojimo, 

mankštinimosi ir sportavimo įgūdžius, pasitikėti savo jėgomis. 

• lavinti motoriką ir kūno laikyseną, ugdyti judesių kultūrą, tenkinti natūralų poreikį judėti 

įvertinant savo fizines galimybes; 

• įtvirtinti saugaus elgesio bei nelaimingų atsitikimų prevencijos įgūdžius, ugdyti pozityvaus 

bendravimo, bendradarbiavimo nuostatas; 

• siekti naujos patirties suvokiant fizinio ugdymosi galimybių ir judėjimo formų įvairovę, siejamą 

su fizinio pajėgumo didinimu, prigimtinio fizinio aktyvumo virtimu sąmoninga ir įvairiapusiška 

fizine veikla. 

Darbo sėkmės kriterijai: didesnis sąmoningumas ir atsakomybė, atidumas, empatija, pagalba kitam, 

pagarba sau ir šalia esančiam, saugus elgesys fizinio ugdymo užsiėmimų metu. 

Vertinimas:  ideografinis, ugdymo (si) pasiekimams vertinti taikoma idiografinė vertinimo sistema: 

stebima ir vertinama vaiko daroma pažanga. 

Integracija į kitus dalykus: 

 

 

Temos: Kas yra sveikata? Aš sveikas ir stiprus. Lytinis brendimas. Judėjimas – sveikos gyvensenos 

pradžia. Kaip maitintis sveikai? Kaip rūpintis savo kūnu? Maisto svarba organizmui. Mano kūno dalys, 

jų paskirtis. Daržovės ir vaisiai mūsų mityboje. Vanduo – gyvybės  šaltinis. Kuo panašūs ir kuo skiriasi 

berniukų ir mergaičių kūnai? Darbo ir poilsio svarba sveikatai. Kur švara – ten sveikata. Kasdieniai 

asmens higienos reikalavimai. Naturalūs kūno pokyčiai augant, bręstant, senėjant. 

• Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa prevencijai vykdyti 

iš viso 4 val. per mokslo metus. 



  

 
 

Temos: Atsakingas elgesys vartojant vaistus. Netinkamas cheminių medžiagų naudojimas kenkia ne tik 

sveikatai, bet ir gamtai. Sveika gyvensena ir žalingi įpročiai. Rūkymo žala vaiko organizmui, jo aplinkai. 

Neigiamas alkoholio poveikis sveikatai. 

• Saugaus elgesio taisyklės sporto salėje, sporto aikštelėse. 

Temos: Įvadinė fizinio ugdymo pamoka, saugaus elgesio taisyklės bėgant, atliekant šuolius, metimus, 

gimnastikos pratimus, žaidžiant judriuosios ir sportinius žaidimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 Individualizuota programa. 1a klasės mokinys JONAS JONAITIS 
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Pasiekimai 

  Nuostatos Žinios ir gebėjimai Pastabos, 

refleksija 

F
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y
m

a
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1.1. Pažinti save, savo galias 

atsižvelgiant į anatominius, 

fiziologinius ir psichologinius 

sveikatos ypatumus. 

1.2. Tinkamai pasiruošti fizinei 

veiklai, saugiai elgtis užsiėmimų 

metu. 

1.3. Pažinti savo galias, 

įsivertinti pasiekimus („Sėkmės 

kopėtėlės“), nusistatyti savo 

gebėjimų ir galimybių ribas, 

numatyti judėjimo įgūdžių 

tobulinimo planą vasarai. 

1.1. Stebėti ir pozityviai įsivertinti savo 

fizinio aktyvumo galimybes, poreikius 

ir polinkius. 

1.2. Suprasti sveikos mitybos ir žalingų 

įpročių svarbą fizinei sveikatai ir 

darbingumui. Įvardinti sveikus ir 

nesveikus dažniausiai vartojamus 

maisto produktus. 

1.3. Žinoti sportinės aprangos, jos 

saugojimo, persirengimo tvarką, 

asmens higienos reikalavimus, saugiai 

elgtis sporto salėje, aikštyne ir gamtoje. 

1.4. Pastebėti ir įvertinti savo 

pasiekimus ir galimybes, stengtis patirti 

judėjimo džiaugsmą aktyvioje fizinėje 

veikloje. Prisiminti įvairius mankštos 

pratimus, paaiškinti jų poveikį 

sveikatai. Pasidžiaugti savo ir draugų 

pasiekimais. 

 

2
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2.1. Suprasti taisyklingo 

kvėpavimo svarbą  sveikatai ir 

savijautai fizinės veiklos metu. 

2.2. Išlaikyti stabilią ir 

taisyklingą kūno padėtį su 

gimnastikos priemonėmis 

(statinė ir dinaminė pusiausvyra) 

bei atliekant paprastosios 

motorikos judesius (ėjimas, 

bėgimas, šokinėjimas). 

 

2.3. Sutelkti pastangas siekiant 

asmeninės pažangos 

2.1. Suderinti kvėpavimą ir fizinę 

veiklą, atliekant pagrindinius judesius. 

Sukaupti dėmesį judant, po to 

atsipalaiduojant. 

2.2. Atlikti bendrosios mankštos 

pratimus,  savalaikiai perkelti dėmesį 

nuo vienos veiklos į kitą. Saugiai elgtis 

su gimnastikos priemonėmis, jas 

atpažinti ir naudoti tik pagal paskirtį. 

Išlaikyti statinę ir dinaminę 

pusiausvyrą einant gimnastikos 

suoliuku, pakopėlėmis, tiesia linija ant 

grindų, ant gimnastikos kamuolių, 

pagalvėlių. 

 

 



  

 
 

pagrindinėse lengvosios atletikos 

rungtyse. 

 

2.3. Eiti, bėgti, šokinėti nurodyta ar 

pasirinkta sparta suderinant ir 

kontroliuojant kvėpavimą. 

Pademonstruoti aiškius judesių spartos 

pokyčius keičiant judėjimo kryptį ar 

pobūdį, įveikiant horizontalias ir 

vertikalias kliūtis. 

3
. 
S

p
o
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o
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a
k

o
s 

3.1. Žinoti sporto šakas, kuriose 

žaidžiama su kamuoliu, atpažinti 

kamuolius pagal jų paskirtį. 

 

3.2. Įvaldyti  paprastosios 

motorikos judesius (spyrimas, 

bėgimas, ridenimas, metimas) 

pavieniui ir porose. 

3.3. Patirti judėjimo džiaugsmą 

žaidžiant, sąžiningai ir garbingai 

rungtyniaujant komandoje. 

3.1. Žinoti taisyklingas kūno padėtis 

atliekant judesius su kamuoliu. 

Taisyklingai stovėti, laikyti, gaudyti ir 

perduoti kamuolį, mesti kamuoliuką į 

tolį ir aukštį. 

3.2. Mesti, gaudyti, ridenti, spirti  

įvairius kamuolius atliekant krepšinio, 

futbolo, kvadrato žaidimų elementus. 

3.3. Žinoti esmines komandinių 

žaidimų (kvadratas, krepšinis, futbolas) 

taisykles. 

3.4. Suprasti komandos draugų 

veiksmus, siekti  geriausio rezultato, 

mokėti valdyti emocijas. 

 

4
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4.1. Pažinti save, savo galias ir 

aplinką, stiprinti sveikatą, 

grūdintis. 

4.2. Stebėti aplinką, joje 

esančius daiktus, orientuotis 

apibrėžtoje erdvėje, saugiai 

įveikti dirbtines ir natūralias 

kliūtis. 

4.3. Domėtis lietuvių liaudies 

sporto žaidimais, žinoti jų 

atsiradimo istoriją, reikšmę. 

 

4.4. Patirti  fizinį ir emocinį 

fizinio krūvio poveikį savijautai. 

Įžvelgti įvairiapusio fizinio 

aktyvumo svarbą žmogaus 

sveikatai. 

4.1. Saugiai mėgautis žiemos 

teikiamais malonumais. 

4.2. Suvokti pagrindines orientavimosi 

vietovėje taisykles, teisingai nurodyti 

reikiamas kryptis įvairiais metų laikais 

ar skirtingu paros metu. 

4.3. Atlikti nesudėtingus paprastosios 

motorikos judesius pavieniui ir 

poromis (nušokti, lipti, peršokti) 

įveikiant gamtoje pasitaikančias 

kliūtis, paaiškinti, kaip saugiai eiti, 

bėgti, slysti esant įvairiai kelio dangai. 

4.4. Žaisti lietuvių liaudies sportinius 

žaidimus, naudotis senovinėmis 

priemonėmis, reikalingomis šiems 

žaidimams žaisti. 

 



  

 
 

4.5. Bendradarbiauti ir padėti 

draugams, pasidžiaugti savo ir draugų 

pasiekimais, saugiai elgtis įvairiose 

situacijose. 
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Fizinio ugdymo trumpalaikis planas 

1a klasė 

2021-2022 m.m. 

 

Pamokų skaičius temai: 3 

Pamokų eil. Nr.: 

Ugdomoji veikla: Judėjimo įgūdžiai.  

Pamokos tikslas. Lavinti motoriką ir kūno laikyseną, ugdyti judesių kultūrą, tenkinti natūralų poreikį 

judėti įvertinant savo fizines galimybes. 

Pamokų uždaviniai:  

• atlikti bendruosius ir specialiuosius makštos pratimus išlaikant taisyklingą kūno padėtį; 

• atlikti paprastosios ir tiksliosios motorikos judesius pavieniui, poromis, grupelėmis; 

• pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius žaidžiant judriuosius žaidimus, patirti fizinį ir emocinį fizinio 

krūvio poveikį savijautai.   

Nuostatos, gebėjimai, žinios:  

• siekti naujos patirties suvokiant fizinio ugdymosi galimybių ir judėjimo formų įvairovę, įžvelgiant  

įvairiapusio fizinio aktyvumo svarbą žmogaus sveikatai;  

• suprasti taisyklingo kvėpavimo svarbą savijautai ir sveikatai fizinės veiklos metu; 

• mokėti taisyklingai judėti, suderinant kūno dalių judesius, kvėpavimą, taisyklingos laikysenos 

padėtis.  

Ugdymo turinio diferencijavimas: parinkti ir pritaikyti užduotis, atitinkančias kiekvieno ugdytinio 

fizines, emocines galias. 

Mokymo priemonės ir mokymo(si) priemonės:  

6. KŪNO KULTŪRA. Vadovėlis 1 klasei 

7. KŪNO KULTŪRA. Užrašai 1 klasei. 

8. Sporto inventorius: estafečių priemonių rinkinys, „parašiutas", lauko teniso kamuoliukai,  

šokinėjimo kamuolys, mažieji krepšinio ir futbolo kamuoliai. 



  

 
 

Pažangos pasiekimų vertinimo būdai ir kriterijai: ideografinis. Stebima ir vertinama  pasiruošimas 

pamokai, pastangos ir aktyvumas pamokoje, užduoties atlikimo kokybė .  

Mokymo metodai: aiškinimas, demonstravimas, stebėjimas, kartojimas. 

Ugdymo plano turinys 

 

 

Parengė: mokytoja metodininkė Olesia Matulevičienė  

Veiklos sritis. Judėjimo įgūdžiai. Tema. Judėjimo būdai 

Ugdomosios veiklos Val.

sk. 

Pamokų uždaviniai Pasiekimai Pastabos 

Ugdyti paprastosios 

motorikos būdus ir 

įgūdžius. 

1 Taisyklingai atlikti vikrumą ir 

greitį ugdančius pratimus. 

Lavinti įgūdžius dirbant  

porose, per 5 minutes atlikti 4 

vikrumo pratimus. 

Atlikti nesudėtingus 

pagrindinius judesius: eiti, 

bėgti, šokinėti nurodyta ar 

pasirinkta sparta 

suderinant ir 

kontroliuojant kvėpavimą  

bėgti įvairiomis 

kryptimis, šokinėti abiem 

kojomis, viena koja. 

 

Lavinti tiksliosios 

motorikos judesius: 

mesti, gaudyti, 

atmušti, ridenti 

įvairaus dydžio 

kamuoliukus. 

1  Mesti ir sugauti  įvairaus 

dydžio ir paskirties kamuolius  

stovint, judant erdvėje. 

Žinoti pradines kūno 

padėtis atliekant judesius 

su kamuoliu. 

Taisyklingai, laikyti, 

gaudyti, perduoti 

kamuolį, mesti 

kamuoliuką į tolį ir 

aukštį.  

 

Lavinti jutiminį 

erdvės, krypties, 

ritmo suvokimą.  

1 Atpažinti ir pakartoti pirmoje ir 

antroje pamokoje išmoktus 

pratimus. Žaisti pasirinktą 

judrųjį žaidimą pagal 

numatytas taisykles, komandos 

pasirinktą tempą. 

Taisyklingai eiti ir bėgti 

nurodytą nuotolį 

įvairiomis kryptimis iš 

įvairių padėčių pagal 

individualias galimybes 

pasirinkta sparta. 

Sukaupti dėmesį judant, 

po to atsipalaiduojant. 

 



  

 
 

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLA 

2021 m. lapkričio mėn. 22-26 d. 

Ugdymo planas/ kortelė 

Dalykas – Kūno kultūra 

Mokytojas(a) – Olesia Matulevičienė 

Klasė/grupė - 2 a   

Mokinių skaičius sąraše – 8 

Pamokos tema (apie ką?). Judriosios estafetės su spalvotais kamuoliukais. 

Ugdymo(si) tikslas (kokias bendrąsias ir dalykines kompetencijas ugdysis mokiniai?) – pagal 

numatytas taisykles eiti ir bėgti kontroliuojant kūno laikyseną, derinant kojų ir rankų judesius, 

kvėpavimą. 

• dalykinės kompetencijos – mokosi kordinuoti judesius, suderinti tarpusavyje atskirus 

veiksmus, vykdyti numatytą estafetės atlikimo planą, pademonstruoti aiškius judesių spartos 

pokyčius keičiant judėjimo kryptį ar pobūdį. 

• bendrosios kompetencijos - mokosi susikaupti, koncentruoti dėmesį, atsakingai atlikti savąją 

užduoties dalį; dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, aktyviai ir įdomiai 

judėti, mokytis žaisti, laimėti ir pralaimėti, valdyti emocijas. 

 Mokymo(si) uždavinys (ko mokiniai per šią pamoką išmoks?)- saugiai judėti įvairiomis kryptimis iš 

skirtingų pradinių padėčių, pritaikyti įvairias judesių technikas  rungtyniaujant estafečių metu (pagal 

spalvą ant stovelių ir į lanką sudėti nuo 8 iki 10 spalvotų kamuoliukų)  

Kita. (Ką norėtumėte pasakyti apie šią klasę / grupę.) 

Klasės mokiniai turi didelius specialiuosius ugdymo poreikius. Keturi mokiniai yra specialiojoje grupėje,  

trys pagrindinėje grupėje. Viena mokinė visus mokslo metus atleista nuo fizinio ugdymo pamokų. Du 

mokiniai dėl nuotaikų kaitos ir esamos emocinės būklės, gali pamokoje atsisakyti atlikti užduotis. 

Pamokoje kartu dirba mokytoja ir mokytojo padėjėja. Vienas mokinys neaiškiai kalba, sunkiai sukaupia 

dėmesį, blaškosi, greitai pavargta.  

 

Parengė: mokytoja metodininkė Olesia Matulevicienė 

        

  



  

 
 

4 PRIEDAS                                        Klaipėdos ,,Medeinės“ mokykla 
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 mokytoja metodininkė  

  Olesia Matulevičienė 

  

 

 

 



  

 
 

Data: 2021-11-05 

Klasė: 1 a 

Dalykas/veikla: Fizinis ugdymas 

Mokytoja: Olesia Matulevičienė 

Pamokos/veiklos tipas: Kompleksinė pamoka 

Pamokos/veiklos tikslas (dalykinės ir bendrosios kompetencijos): tobulinti taisyklingą kūno 

laikyseną, mokytis išlaikyti stabilią ir taisyklingą kūno padėtį atliekant pratimus su gimnastikos 

priemonėmis. 

Bendrosios  ir dalykinės kompetencijos: 

• mokymosi mokytis kompetencija - įgyja sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, sveikos 

gyvensenos poreikį, mokosi savistabos ir saugaus elgesio įgūdžių, žino savo kūno sandarą, mokosi tausoti 

savo ir kitų sveikatą. 

• pažinimo kompetencija - išbando judesių įvairovę, taikant paprastosios ir tiksliosios motorikos 

pratybas, judesių atlikimo būdus, patiria judėjimo džiaugsmą, tenkina natūralų poreikį judėti, lavina 

savo fizines, intelektines ir emocines galias gebant tinkamai pasirinkti ir reguliuoti fizinį krūvį. 

• socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija - įsisavina taisyklingus fizinio 

aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročius, mokosi pagarbiai bendrauti, atpažįsta ir valdo savo emocijas 

ir elgesį žaidžiant komandoje, įsisavina sveikatos tausojimo, prevencijos  nuo nelaimingų atsitikimų 

įgūdžius.  

• dalykinė kompetencija – išmano apie taisyklingą kūno laikyseną, geba koordinuoti ir  

stabilizuoti kūno padėtį, išlaikyti pusiausvyrą. 

Pamokos/veiklos tema. Pusiausvyros, stabilumo lavinimo pratimai. 

Pamokos/veiklos uždaviniaiai: 

• stabilizuoti kūną tam tikroje padėtyje, suderinti tarpusavyje atskirus veiksmus; 

• taisyklingai ir koordinuotai išlaikyti pusiausvyrą ant pusiausvyros pagalvėlės iki 5 sek.;  

• pastebėti ir įvertinti savo pasiekimus ir galimybes, stengtis patirti judėjimo džiaugsmą aktyvioje 

fizinėje veikloje, pasidžiaugti savo ir draugų pasiekimais. 

• suvokti judesių nuoseklumo svarbą stabilizuojant kūno padėtį, išsiaiškinti, kurios kūno dalys 

padeda koordinuoti judesius, išlaikyti pusiausvyrą; 



  

 
 

Mokymo(si) metodai: aiškinimas, demonstravimas, stebėjimas, kartojimas,  individualus ir darbas 

poromis. 

Priemonės: pusiausvyros pagalvėles.  

Vertinimas: ideografinis. Stebima ir vertinama pasiruošimas pamokai, pastangos ir aktyvumas 

pamokoje, užduoties atlikimo kokybė 

Pedagogo naudota literatūra (dalykinė, metodinė, IKT ir kt.) 

1. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO 

REKOMENDACIJOS specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto 

sutrikimą, ugdymui. 

2. KŪNO KULTŪRA. Vadovėlis 1 klasei. 

3. KŪNO KULTŪRA. Mokytojo knyga 1 klasei. 

4.  KŪNO KULTŪRA. Užrašai 1 klasei. 

Mokomoji veikla.  

Mokinių  pa(si)rengimas mokytis pamokoje/veikloje (namų darbai, individuali, frontali apklausa, 

klaidų ir neaiškumų nagrinėjimas, mokinių skatinimas ir vertinimo kriterijai). 

• Rikiuotė, pasisveikinimas. Pamokos tikslų nusakymas. Lėtas bėgimas. Bendrieji pratimai. 

Taisyklingos kūno padėties pri(si)minimas.  

Naujos pamokos/veiklos medžiagos teikimas/ kartojimas/ įtvirtinimas (mokytojo ir mokinio veikla, 

mokymo(si) turinys, mokymąsi aktyvinanti medžiaga – užduotys, testai, probleminiai klausimai, 

savarankiškų darbų temos, namų darbai). 

• Specialieji pratimai - mokiniai sustoja ratu, mokytoja  aiškina ir rodo atliekamus kūno 

stabilizavimo pratimus, paaiškina jų teisingo atlikimo eigą, taisyklingos kūno padėties svarbą siekiant 

išsilaikyti tam tikroje padėtyje. Mokiniai atlieka specialiuosius pratimus pradžioje kartu su mokytoja, 

vėliau - savarankiškai.  

• Pasiskirstę poromis ir susikabinę rankomis mokiniai atlieka pusiausvyros stabilizavimo pratimus 

ant pusiausvyros pagalvėlės. Mokytoja stebi ar mokiniai atlieka pratimus taisyklingai, pataiso daromas 

klaidas, netikslumus. 

• Įgiję kūno stabilizavimo, pusiausvyros išlaikymo įgūdžių poroje, mokiniai po vieną stovi ant 

gimnastikos pagalvėlių, stengiasi išlaikyti taisyklingą kūno padėtį. 

Žinių ir gebėjimų įtvirtinimas (žinių ir gebėjimų įtvirtinimo klausimai ir užduotys, medžiagos 

papildomas aiškinimas ir/ar individuali pagalba mokiniui, bendros ir individualios užduotys). 



  

 
 

Stovėdami ant  pusiausvyros pagalvėlių stengiasi savarankiškai stabiliai išsilaikyti iki 5 sek.  Mokytoja 

patikrina kiekvieno stovėsenos taisyklingumą, patikslina kūno padėtį, nurodo klaidas. 

Pamokos/veiklos apibendrinimas, mokinių žinių įvertinimas/ įsivertinimas.  

Su mokiniais aptariama jų  pasiekimai ir potyriai pamokoje, teigiamos ir neigiamos emocijos atliekant 

užduotis. Mokiniai patys, po to mokytoja, į(si)vertina pasiekimus ir pastangas. 

Refleksija (kas patirta pamokoje/veikloje, sėkmės/nesėkmės, kaip jauteisi). 



  

 
 

PRIEDAS 5            Klaipėdos ,,Medeinės“ mokykla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo 

sporto krypties krepšinio programa 

1 a -3 a klasės 

2021 – 2022 m. m. 

 

 

 

 

Parengė: mokytoja metodininkė 

Olesia Matulevičienė 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  



  

 
 

            

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Programą parengė: fizinio  ugdymo mokytoja metodininkė Olesia Matulevičienė 

Programos kryptis, pavadinimas: neformaliojo vaikų švietimo sporto krypties programa „Krepšinis“. 

Programos apimtis: 2 val./ sav.; 70 val. per metus. 

Programa skirta: 1 a, 2 a, 3 a klasės mokiniams. 

Programa parengta remiantis:  

1. “Bendrųjų iš valstybės ar Klaipėdos savivaldybės biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo 

programų kriterijų aprašą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 

m.birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK -991 “Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios kūno kultūros programos, Vilnius 2009; 

3. Garastas V. (2012). Krepšinio trenerio užrašai. Lietuvos informacijos centras. 

4. Stonkus S. (2015). Krepšinis. Istorija. Teorija. Didaktika. Lietuvos kūno kultūros akademija. 

5. Vilūnienė A., Trinkūnienė L.(2014). Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai. Lietuvos 

sporto universitetas.  

6. „Bendrųjų programų atnaujimo gairės“ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1317, Vilnius 

2. TIKSLAS  

Ugdyti mokinių sistemingo fizinio aktyvumo įpročius, mokyti pažinti ir valdyti savo emocijas ir elgesį 

žaidžiant komandoje krepšinio žaidimą.  

3. UŽDAVINIAI: 

• ugdyti sveikos gyvensenos poreikius, suvokti savo asmenines savybes, stiprybes ir gabumus, 

įveikti psichinę, emocinę įtampą, ugdyti bendravimo įgūdžius; 

• lavinti motoriką ir kūno laikyseną, skatinti patirti judėjimo džiaugsmą, ugdyti judesių kultūrą, 

tenkinti natūralų poreikį judėti; 

• mokyti suprasti įvairių krepšinio rungčių technikas ir taktikas, ugdyti bendravimo komandoje 

įgūdžius. 

 

4. KOMPETENCIJOS: 

• pasirenka tinkamą fizinio aktyvumo formą ir intensyvumą, pasitiki savimi ir siekia tobulėti; 



  

 
 

• gerėja mokinių asmeninis fizinis parengimas, gebėjimai tausoti sveikatą, stiprinti fizines galias; 

• laikosi taisyklingos laikysenos, sveikos mitybos, sveiko gyvenimo būdo rekomendacijų; 

• plėtojasi judesių kultūra, lavinama motorika ir kūno laikysena; 

• bendrauja, žaidžia komandinius žaidimus puoselėjant bendrąsias žmogaus vertybes, saviraišką 

bei saviugdą.  

5. DARBO METODAI IR FORMOS: 

• žaidimo metodas; 

• pokalbio ir judesio aiškinimo metodas; 

• bėgimo, žaidimo taktikos, gynybos taktikos, perdavimo technikų, baudų ir tritaškių metimo 

technikų demonstravimo metodas; 

• stebėjimo, atvejo analizės metodai. 

6. UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMAS: 

• formuojamasis – kaupiamasis (per mokslo metus); 

• apibendrinamasis – aprašomasis (mokslo metų gale – kokiose varžybuose dalyvauta, kokie 

apdovanojimai); 

• mokinių gebėjimai dalyvaujanti mokyklos, miesto ir respublikos varžybose.  

 

7. VIETA. Sporto salė. 

8. TURINYS 

Eil. 

Nr. 

Mėnuo/savaitė Val. 

sk. 

Užsiėmimų tema Mokinių gebėjimai Priemonės, technika 

1. RUGSĖJIS 

2-a savaitė 

2  Teorinės žinios 

apie krepšinio 

žaidimą. 

 

Suvokia saugaus elgesio 

taisykles žaidžiant 

kontaktinius žaidimus su 

kamuoliu. 

Supažindinimas su 

krepšinio žaidimu, 

istorija, pasiekimai. 

Video. 

2. RUGSĖJIS 

3-čia savaitė 

2 Krepšinio žaidimo  

taisyklės. 

Žino krepšinio žaidimo 

reikalavimus ir taisykles. 

Krepšinio žaidimo 

taisyklių 

analizavimas. 

3. RUGSĖJIS 

4-a savaitė 

2  Pagrindinė 

stovėsena. 

Moka taisyklingai stovėti, 

laikyti ir gaudyti kamuolį. 

Taisyklingos 

laikysenos  gaudant ir 

metant kamuolį 

demonstravimas, 

video.  

4. RUGSĖJIS 

5-a savaitė 

2  Kamuolio 

perdavimas dviem 

rankomis porose. 

Atlieka įvairius kamuolio 

perdavimus porose stovint. 

Kamuolio metimo ir 

gaudymo technikų 

kartojimas. 



  

 
 

5. SPALIS 

2–asavaitė 

2 Kamuolio 

perdavimas dviem 

rankomis porose. 

Atlieka įvairius kamuolio 

perdavimus porose judant. 

Įvairūs kamuolio 

perdavimo būdai 

porose. 

6. SPALIS 

3-čia savaitė 

2  Kamuolio 

perdavimas viena 

ranka nuo žemės. 

Atlieka įvairius kamuolio 

perdavimo būdus. 

Kamuolio metimo 

technika, metant nuo 

žemės. 

7. SPALIS 

4-a savaitė 

2  Krepšinio 

supaprastintas 

žaidimas. 

Supranta judėjimo įtaką 

žaidimui, pasirenka 

tinkamus judėjimo būdus. 

Judėjimo technika 

8. SPALIS 

5a -savaitė 

2  Kamuolio varymo 

kaire ranka 

technika 

Moka  įvairias kamuolio 

varymo technikas. 

Individualus darbas, 

mokant kamuolio 

varymo kaire ranka 

technika 

9. LAPKRITIS 

2-a savaitė 

2  Kamuolio varymo 

dešine ranka 

technika. 

Moka  įvairias kamuolio 

varymo technikas. 

Individualus darbas 

mokant kamuolio 

varymo dešine ranka 

technika. 

10. LAPKRITIS 

3-čia savaitė 

2  Krepšinio 

žaidimas. 

Atlieka įvairius kamuolio 

perdavimo būdus, 

krepšinio žaidimo 

elementus. 

Grupinis darbas 

kartojant atskirus 

žaidimo elementus. 

11. LAPKRITIS 

4-a savaitė 

2  Estafetės – 

bėgimas –

sustojimas. 

Atlieka tikslinius 

pratimus, koncentruoja 

dėmesį žaidimo eigai. 

Pratimai dėmesio 

sukoncentravimui. 

12. LAPKRITIS 

5-a savaitė 

2  Krepšinio 

žaidimas. 

Žaidžia komandoje, 

atlieka įvairius žaidimo 

elementus puolant. 

Grupinis darbas, 

kartojant atskirus 

žaidimo elementus. 

13. GRUODIS 

2-a  savaitė 

2  Žaidimas pagal 

pagrindines 

žaidimo taisykles. 

Supranta judėjimo 

techniką, jos įtaką 

žaidimui. 

Judėjimo technika. 

14. GRUODIS 

3-čia savaitė 

2  Gynybos taktika. Įsisavina specifinius 

gynybos būdus. 

Komandos 

formavimas pagal 

individualias žaidėjų 

savybes. 

15. GRUODIS 

4-a savaitė 

1 Puolimo taktika. Įsisavina įvairias puolimo 

taktikas žaidime. 

Komandos 

formavimas pagal 

individualias žaidėjų 

savybes. 

16. SAUSIS 

2-a savaitė 

2  Žaidimas-

puolančioji 

komanda. 

Suvokia puolimo taktikos 

įgyvendinimą prieš 

besiginančią komandą. 

Judėjimo technikos. 

17. SAUSIS 

3čiasavaitė 

2  Žaidimo laiko 

stabdymas. 

Geba jausti žaidimui skirtą 

laiką, koncentruoti dėmesį 

žaidimo eigai. 

Pratimai dėmesio 

sukoncentravimui, 

erdvės ir laiko 

pojūčiui. 



  

 
 

18. SAUSIS 

4-a savait 

2  Specialūs lavinimo 

pratimai: greitis, 

ištvermė, jėga. 

Atlieka pratimus 

lavinančius greitį, jėgą, 

šoklumą. 

Fizinių pratimų 

kompleksas. 

19. SAUSIS 

5-a savaitė 

2  Fizinio lavinimo 

pratimai – 

pagreitėjimai. 

Atlieka pratimus 

lavinančius vikrumą, jėgą, 

greitį. 

Tikslinių fizinių 

pratimų kompleksas. 

20. VASARIS 

2-a  savaitė 

2  Fizinio lavinimo 

pratimai kojoms su 

svarmenimis. 

Įsisavina pratimus, skirtus 

tiksliniam kojų raumenų 

stiprinimui. 

Individualus  darbas 

stiprinant kojų 

raumenis su 

svarmenimis. 

21. VASARIS 

 

3-a savaitė 

2  Mankštos pratimai, 

jų kompleksai. 

Atlieka bendrąją mankštą 

pagal savo fizinį 

pasirengimą, taisyklingai 

laikysenai išsaugoti ir 

raumenims stiprinti. 

Bendroji mankšta, 

tiksliniai pratimai. 

22. VASARIS 

4-a savaitė 

1  Fizinio lavinimo 

pratimai, skirti 

rankoms stiprinti. 

Atlieka pratimus, skirtus 

tiksliniam rankų raumenų 

stiprinimui. 

Vaikščiojimas ant 

rankų. 

23. VASARIS 

5-a  savaitė 

2  Komandinis 

žaidimas. 

Geba žaisti laikantis 

žaidimo taisyklių. 

Žaidimas komandoje 

išsiaiškinant žaidimo 

taisyklių pažeidimus. 

24. KOVAS 

2-a  savaitė 

2  Perdavimo 

technikos 

tobulinimas. 

Moka perdavimus viena ir 

dviem rankomis ore. 

Komandinis žaidimas 

pritaikant įsisavintas  

perdavimo technikas. 

25. KOVAS 

3-čiasavaitė 

2  Perdavimo 

technikos 

tobulinimas 

Perduoda kamuolį viena ir 

dviem rankomis nuo 

žemės 

Komandinis žaidimas 

pritaikant įsisavintas 

technikas. 

26. KOVAS 

4-asavaitė 

2 Baudų metimas. Stengiasi taikliai mėtyti 

baudas. 

Dėmesio 

koncentravimas 

mėtant į krepšį. 

27. KOVAS 

5-a savaitė 

2  Baudų metimų 

tobulinimas. 

Tobulina baudų metimo 

technikas. 

Individualus darbas 

tobulinant baudų 

metimo įgūdžius. 

28. BALANDIS 

1-a savaitė 

2  Tritaškių metimai. Suvokia  atliekamų 

tritaškių mėtymo technikų 

ypatumus ir skirtumus. 

Individualus darbas 

pasirenkant 

tinkamiausias metimo 

pozicijas. 

29. BALANDIS 

2-a savaitė 

2  Tritaškių metimai 

tobulinimas. 

Geba techniškai teisingai 

valdyti kūną judant 

aikštelėje, taikliai mėtyti 

tritaškių metimus. 

Judėjimo technika 

metant tritaškius iš 

žaidimo eigos. 

30. BALANDIS 

3-čia savaitė 

2  Krepšinio žaidimo 

tobulinimas. 

Tikslingai  juda aikštelėje, 

atlieka perdavimus ir  

metimus. 

Komandinis žaidimas 

pritaikant įsisavintas 

technikas. 

31. BALANDIS 

4-a savaitė 

1  Krepšinio žaidimas  

pagal taisykles. 

Pasirenka  konkrečius 

puolimo ir gynybos būdus 

pagal žaidimo taisykles. 

Komandinis žaidimas 

pritaikant įsisavintas 



  

 
 

įvairias žaidimo 

taktikas 

32. GEGUŽĖ 

2-a savaitė 

2  Fiziniai pratimai. 

Krosas lauke. 

Gerina asmeninę fizinę 

parengtį, taisyklingą 

kvėpavimą. 

Savarankiškas darbas 

stebint ir derinant 

fizinį krūvį ir 

kvėpamą. 

33. GEGUŽĖ 

3-čia savaitė 

2  Baudų metimai 

tarpusavyje 

varžybos. 

Stengiasi taikliai mėtyti 

baudas. 

Individualus baudų 

mėtymo technikos 

pasirinkimas. 

34. GEGUŽĖ 

4a -savaitė 

1  Tritaškių metimai 

tarpusavyje 

varžybos. 

Tobulina tritaškių mėtymo 

technikas. 

Individualus baudų 

mėtymo technikos 

pasirinkimas. 

35. GEGUŽĖ 

5-a  savaitė 

2 v. Krepšinio 

žaidimas. 

Taiko įvairias žaidimo 

technikas ir taktikas, 

lavina judesių motoriką, 

judesių kultūrą. 

Komandos 

formavimas pagal 

individualias žaidėjų 

savybes. 

36. BIRŽELIS 

1-a  savaitė 

2  Fiziniai pratimai. 

Krosas lauke. 

Gerina asmeninę fizinę 

parengtį, taisyklingą 

kvėpavimą. 

 Ištvermės, greitumo 

stiprinimas. 

37. BIRŽELIS 

2-a  savaitė 

2. Fiziniai pratimai. 

Krosas lauke. 

Gerina asmeninę fizinę 

parengtį, taisyklingą 

kvėpavimą. 

Bendro fizinio 

pasirengimo 

stiprinimas gamtoje. 

38. BIRŽELIS 

3-čia savaitė 

1  Krepšinio žaidimas Taiko įvairias žaidimo 

technikas ir taktikas pagal 

žaidimo pobūdį. 

Žaidimas komandoje 

tiksliai laikantis visų  

žaidimo taisyklių. 

 

9. DALYVIŲ SĄRAŠAS 

1. Vardas Pavardė 

 

10. DARBO REZULTATŲ PRISTATYMAS  

Eil.

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Vieta Organizatoriai 

1. 

 

„Žvaigždučių Vilties 

bėgimas 2021“. 

 

2021-09-10 Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Šv. Pranciškaus 

Asyžiečio vienuolynas 

2. Europos judumo savaitė. 2021-09-16 Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

3. Tarptautinis projektas 

“Raidos sutrikimų turinčių 

vaikų integracija per 

sportą”. 

2021-09-28 Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Klaipėdos “Medeinės” 

mokykla 

Lietuvos Specialiosios 

olimpiados komitetas 



  

 
 

4. „Olimpinis mėnuo 2021”. 2021m. 

spalio 4 -29d 

Klaipėdos „Medeinės“ 

mokykla 

Lietuvos Tautinis 

Olimpinis komitetas 

5. „Žmonių su negalia sporto 

šventė“ 

Krepšinio žaidimas 

3 X 3. 

2021-12-03 Klaipėdos Lengvosios 

atletikos maniežas 

Klaipėdos miesto 

savivaldybė 

6. Lietuvos specialiosios 

olimpiados 2021 m. 

specialiųjų mokyklų 

krepšinio 5 x 5 čempionatas. 

2021-04 Sabonio krepšinio 

centras. 

Lietuvos Specialiosios 

Olimpiados komitetas 

 

  



  

 
 

6 PRIEDAS  

 

VERTINIMO RODIKLIAI 

 

Aktyviai dalyvauja mokymosi procese: 

įdėmiai klausosi, geba paaiškinti tai ką išgirdo, 

žinios puikios; individualias užduotis atlieka 

savarankiškai, be klaidų; atsakingai ir kūrybiškai 

dalyvauja grupiniuose užsiėmimuose.  

 

Pakankamai gerai dalyvauja mokymosi procese: 

atidžiai klausosi pateikiamos temos, gali pakartoti. 

žinios geros; stropiai ir pareigingai atlikdamas 

užduotis mažai klysta. Dirbant grupėje atsakingai 

atlieka pavestą darbą. 
 

Patenkinamai dalyvauja mokymosi procese:                

nepakankamai atidžiai klausosi, žinios 

patenkinamos; individualias užduotis dažniausiai 

atlieka mokytojui padedant. Grupiniame darbe būna 

pasyvus. 
 

Nepatenkinamai dalyvauja mokymosi procese: 
pamokos metu klausosi neatidžiai, žinios  

minimalios; pateiktas užduotis atlieka su žymia 

mokytojo pagalba; atliekant darbus grupėje yra tik 

pasyvus stebėtojai. 

                        

 


