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TIKSLAS:  

            Ugdyti fiziškai sveiką, stiprų, išsivysčiusį, ištvermingą, laisvai judantį ir improvizuojantį, 

kūrybišką, pasitikintį savimi ir savo gebėjimais, atsakingą už savo ir kitų sveikatą vaiką. 

 

SIEKTINI MENINIO UGDYMO (PER JUDESĮ) UŽDAVINIAI, ATSIŽVELGIANT Į 

VAIKŲ AMŽIŲ: 

 Palaikyti ir žadinti vaiko poreikį judėti, stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, skatinant fizinį 

aktyvumą: ugdyti vikrumą, lankstumą, plastiškumą, stiprumą, ištvermę, valią, drąsą; 

Skatinti normalų vaiko augimą ir vystymąsi grūdinant, formuojant taisyklingą laikyseną. 

Naudojant meninio ugdymo ir įvairias kūrybinės raiškos priemones ir formas, formuoti 

judėjimo ir laisvo judesio gebėjimus, lavinant – greitumą, koordinaciją, lankstumą, 

ištvermę, orientaciją erdvėje. 

 Sudaryti sąlygas susiformuoti fiziniams įgūdžiams bei nuostatoms, supažindinant su fizinio 

aktyvumo reikšme žmogaus sveikatai: padėti vaikui pažinti savo fizines galias ir judesio 

kultūrą; tobulinti gebėjimą laisvai koordinuoti judesius; suvokimą, kaip įvairiais būdais 

judant orientuotis erdvėje; Formuoti žmogaus judesių grožio supratimą, ugdant 

plastiškumą, laisvo judesio pojūtį ir išraišką. 

 Ugdyti emocinį intelektą: skatinti emocijas reikšti įvairiais šokio, laisvo judesio, fiziniais 

pratimais; ugdyti valią, draugiškumą, bendravimą, bendradarbiavimą ir dorovines 

vertybes: gerumą, draugiškumą, atjautą, sąžiningumą; Ugdyti valios savybes, skatinant 

atkaklumą, ryžtą, pasitikėjimą savo jėgomis, taisyklių laikymąsi. 

 

VAIKO VERTYBINĖ NUOSTATA: 

 Noriai, džiaugsmingai juda vienas ir komandoje, mėgsta judrią meninę veiklą, 

improvizuotą judesį ir komandinius žaidimus. 

 

VAIKO ESMINIS GEBĖJIMAS: 

 Eina, bėga, šliaužia, ropoja, lipa, šokinėja koordinuotai, išlaikydamas pusiausvyrą, 

spontaniškai ir tikslingai atlieka veiksmus, kuriems būtina akių – rankos koordinacija bei išlavėjusi 

smulkioji motorika. Geba laisvai improvizuoti, judėti. Geba veikti komandoje, pagal taisykle ir 

individualiai.  

 

PASIEKIMO SRIČIŲ INTEGRACIJA:         

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo (per judesį) pasiekimų 

sritys tiesiogiai integruojamos į kasdienę, aktyvumą skatinančią veiklą. Šios sritys užtikrina  vaiko 

asmens gerovę – stiprina vaiko fizinę sveikatą, sveikos gyvensenos įgūdžius, emocinę savijautą, 



 

 

tobulina vaiko judesius bei laikyseną, didina ištvermingumą, moko priimti sprendimus, teisingai 

išreikšti emocijas.  

 

Meninis ugdymas  

(per judesį)   

Veiklos turinys Pasiekimų sritys 

Sveika gyvensena savęs pažinimas, savikontrolė, 

fizinis aktyvumas, sveika mityba, 

žinios apie teisingų ir žalingų 

įpročių poveikį sveikatai. 

fizinis aktyvumas, kasdieniai 

gyvenimo įgūdžiai, emocijų 

suvokimas, savireguliacija ir 

savikontrolė, savivoka ir 

savigarba. 

Judėjimo bei 

intelektiniai įgūdžiai 

taisyklingą laikysena, 

kvėpavimas, judėjimo gebėjimai: 

ėjimas, bėgimas, ropojimas, 

pusiausvyra ir kt. dėmesio 

koncentracija, laisvas, 

improvizuotas judesys,  

pasitikėjimas savo jėgomis. 

iniciatyvumas ir atkaklumas, 

problemų sprendimas, 

mokėjimas mokytis, 

kūrybiškumas. 

Sporto šakos judrieji žaidimai (su taisyklėmis), 

sportiniai žaidimai (mažasis 

krepšinis, trikrepšis, futboliukas ir 

kt.), bendroji gimnastika, tenisas, 

orientavimosi sportas, kita. 

santykiai su suaugusiais, su 

bendraamžiais; aplinkos 

pažinimas, skaičiavimas, 

matavimas, tyrinėjimas. 

Netradicinis fizinis 

aktyvumas 

neolimpinės sporto šakos: 

aerobika, riedučiai, paspirtukų 

sportas, joga, kvėpavimo 

gimnastika ir kita. 

sakytinė, rašytinė kalba, 

meninė raiška, estetinis 

suvokimas. 

 

SVEIKATOS KOMPETENCIJA: 

 Vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa, išskiriamos pagrindinės sveikatos kompetencijos turinio nuostatos: 

 Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata; 

 Psichikos sveikata; 

 Socialinė sveikata; 

 Fizinė sveikata: 

 fizinis aktyvumas; 

 sveika mityba; 

 veikla ir poilsis; 

 asmens ir aplinkos švara. 

 

METODAI   

Fizinis aktyvumas (per judesį) skatinamas, atsižvelgiant į vaikų amžių bei individualų vaikų fizinį 

pasirengimą, naudojant pagrindinius meninio ugdymo (vaizdo, žodinius, praktinius – patirtinius) 

metodus, formas bei priemones. 



 

 

TURINYS 

Meninio ugdymo (per judesį) programa sudaryta ketvirčiais, Prieduose pateikiamas 

rekomenduotinas teminis planavimas, numatytas pagrindinių judesių lavinimas, meninės – 

sportinės pramogos, šventės bei varžybos. Turinį sudaro penkios judesių rūšys, kitos ugdymo(si) 

kompetencijos: 

1. Pagrindinių judesių lavinimas (bendrieji pratimai, pusiausvyra, kybojimai ir atremtys, 

šuoliukai per šokdynę, laisvas judesys ir improvizacija). 

2. Atletinė veikla (ėjimas, bėgimas, šuoliai, metimai). 

3. Judrieji ir atitinkantys vaikų amžių sporto žaidimai (mažasis krepšinis, trikrepšis, 

futboliukas, badmintonas, žaidimai su taisyklėmis, estafetės). 

4. Korekcinė veikla (pratimai taisyklingai laikysenai ugdyti, pratimai plokščiapėdystės 

profilaktikai, kvėpavimo pratimai). 

5. Fizinis aktyvumas gamtoje (bėgimas įveikiant nesudėtingas gamtines kliūtis, važinėjimasis 

rogutėmis, judrūs žaidimai sporto aikštyne, važinėjimasis dviračiu, paspirtuku, vandens 

žaidimai). 

6. Taisyklių, komandų mokymasis. 

7. Emocinio intelekto ugdymas (mokant teisingai išreikšti emocijas: laimėjimo džiaugsmas, 

pralaimėjimo kartėlis, pyktis, agresija, kita). 

 

VERTINIMAS 

                Siekiant įvertinti ugdytinių fizinės raidos gebėjimus, pasiekimus, stebėti pažangą, nuolat 

atliekamas vaikų vertinimas pagal Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio bendrąją ugdymo programas, 

vaikų pasiekimų aprašo rekomendacijas. Rezultatai fiksuojami 2 kartus per metus elektroniniame 

dienyne „Mūsų darželis“. 

 

LITERATŪRA: 

 Ankstyvojo amžiaus vaikų kūno kultūros programa (Vilnius, 2003); 

 Kūno kultūros bendrosios programos ir išsilavinimo standartai: priešmokyklinis, pradinis 

ir pagrindinis (Vilnius, 2003). 

 E. Adaškevičienė. Lietuvos ikimokyklinukų fizinis ugdymas. (Kaunas, 1993). 

 V. Blauzdys. Darželinukų ir moksleivių fizinio ugdymo kaita. (Vilnius, 2001); 

 V. Blauzdys. Naujoviška kūno kultūros pamoka. (Vilnius, 2002); 

 V. Ivaškienė. Fizinių ypatybių lavinimas.  

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (2015). 

 Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ Ikimokyklinio ugdymo programa (2019). 

 Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 

 

 

 
 

 

 



 

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ FIZINIO AKTYVUMO METINIS 

PLANAVIMAS 

 

2-3 METAI                                                   

RUDUO 

 

Mėnesis  Savaitė Fizinio aktyvumo srities pasiekimai 

RUGSĖJIS I savaitė Apsilankymas ankstyvojo amžiaus grupėse. 

Susipažinimas su vaikais. Sveikatos pažymų analizė. 

II savaitė 

 

Vaikai apsilanko salėje, apžiūri sportinį inventorių. 

Laisvai bėgioja, laipioja. 

III savaitė  

 

 

Bėga išsisklaidžius visoje salės erdvėje. 

Mėto kamuolius sau patogiu būdu, juos renka ir meta 

į pintinę. 

IV savaitė 

 

Einant įveikia nesudėtingas kliūtis sau patogiu būdu. 

Ropoja remiantis plaštakomis ir keliais, plaštakomis ir 

pėdomis. 

SPALIS I savaitė 

 

Eina nuo vieno salės galo iki kito, atlieka užduotis 

rankomis, kojomis. 

Vaikšto minkštais takeliais, įveikia nedideles kliūtis 

padėtas iš eilės. 

II savaitė 

 

Eina didelėje ir ribotoje erdvėje. 

Ridena ir vejasi kamuolį. 

III savaitė  

 

Bėga pasistiebus, tiesiomis kojomis. 

Pašoka aukštyn, atsispiria abiem kojom. 

Šokinėja ant batuto su suaugusiojo pagalba. 

IV savaitė Skambant muzikai ritmiškai barškina, stuksena kokiu 

nors daiktu. 

Žaidžia muzikinius žaidimus. 

LAPKRITIS I savaitė 

 

Bėga pagal duotą signalą. Kaitalioja ėjimą su bėgimu. 

Meta kamuolį ir jį vejasi. Bando gaudyti metamą 

kamuolį. 

II savaitė 

 

 

Išlaiko pusiausvyrą einant sumažintu atramos plotu. 

Pastovi ant vienos kojos (3-4 s.). 

Nušoka nuo (10-15 cm) paaukštinimo. 

III savaitė  

 

Eina salės pakraščiais pagal orientyrus.  

Eina stumdamas ar tempdamas daiktą. 

Lipa kopetėlimis paguldytomis ant žemės. 

IV savaitė 

 

Eina ratu susikibus rankomis. 

Skambant muzikai ritmiškai trepsi, tūpčioja, ploja. 

Žaidžia muzikinius žaidimus. 

MENINIAI JUDESIO ŽAIDIMAI-RATELIAI 

Pasisveikinimo: „Aš ir tu“; „Mūs ratelis mažas“; „Maži vaikučiai“; 

Ėjimo, bėgimo: „Miško takeliu“; „Paukšteliai lizdeliuose“; „Vėjas ir lapai“;  „Nesušlapk batukų“; 

„Pavyk mane“; „Pavyk kamuoliuką“; „Šliumpu pumpu meškinai“; 

Laipiojimo, pralindimo, ropojimo: „Daryk kaip aš“; Tiltelis“; „Katė ir kačiukai“; „Mašina važiuoja 

per tunelį“; „Ropi ropi ropinėja“; 

Mėtymo: „Pavyk kamuoliuką“; „Pagauk kamuoliuką“; „Tu man aš tau“; „Kopūstėliai į pintinę“; 

„Kamuolys į krepšį“; „Nepaleisk kamuoliuko“; 

Šuolių: „Kas toliau?“; „Vanagas ir žvirbliai“; „Katinas ir pelė“; „Žvirbliukų lenktynės“; „Varlytės ir 

gandras“; „Linksmosios kojytės“; 

 

 

2-3 METAI 



 

 

ŽIEMA 

 

Mėnesis Savaitė Fizinio aktyvumo srities pasiekimai 

GRUODIS I savaitė 

 

Eina pristatomu žingsneliu (virve, lanku, lazda). 

Šokinėja abiem kojom nurodyta kryptimi. 

II savaitė 

 

Keičia ėjimą su bėgimu. 

Pralenda pro kliūtis keturpėsčia, šliaužiant. 

Peršoka nedideles kliūtis (padėtas iš eilės). 

III savaitė  

 

Eina atliekant užduotis rankomis. 

Meta ir gaudo kamuolį abiem rankomis, jį paveja. 

IV savaitė Žaidimų savaitė (Kalėdos). 

SAUSIS I savaitė Žaidimų savaitė (Kalėdos). 

II savaitė 

 

Eina nurodytu žingsneliu, laikosi atstumo einant. 

Nušoka į nurodytą vietą. 

Žaidžia žaidimus su šuolių judesiais. 

III savaitė  

 

Bėga pasistiebus, nurodyta kryptimi. 

Pralenda pro lenktą tiltelį šliaužiant. 

IV savaitė 

 

Improvizuoja pagal atliekamą dainelę, atlieka 

imitacinius judesius. 

VASARIS I savaitė 

 

 

Vaikščiojant derina rankų ir kojų judesius. 

Lipa vertikaliomis kopėtėlėmis pristatomu žingsniu 

(2-4 skersinius). 

II savaitė 

 

Juda šonu, ratu, atbulomis. 

Vaikščioja minkštais sportiniais takeliais, įveikia 

kliūtis padėtas iš eilės.  

Ridena kamuolį vienas kitam (1.5  m.) atstumu. 

III savaitė  

 

Išlaiko pusiausvyrą einant sumažintu atramos plotu. 

Atsispiria nuo žemės ir pašoka abiem kojomis, 

stengiasi nušokti pritūpus. 

IV savaitė 

 

Laisvai bėgioja visoje salės erdvėje, randa savo vietą. 

Mėgdžioja, imituoja žaidinimų, gyvūnų, augalų 

judesius. 

MENINIAI JUDESIO ŽAIDIMAI-RATELIAI 

Pasisveikinimo: „Milžinai – nykštukai“; „Kiškis – piškis“; „Kiškio rytas“; „Linksmasis traukinukas“; 

Ėjimo, bėgimo: „Einam į svečius“; „Miškas žiemą“; „Ledo nameliai“; „Surask draugą“;  „Brrr šalta!“; 

Laipiojimo, pralindimo, ropojimo: „Daryk kaip aš“; „Tiltelis“; „Čiuožykla“; 

Mėtymo: „Pavyk kamuoliuką“; „Pagauk kamuoliuką“; „Tu man aš tau“; „Lipdom sniego besmegenį“; 

„Taiklus šaulys“; 

Šuolių: „Kas toliau?“; „Linksmosios kojytės“; „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“; „Vilko pilko nebijau“; 

„Kiški, piški eik iš namo“; 

 

2-3 METAI 

PAVASARIS 

 

Mėnesis Savaitė Fizinio aktyvumo srities pasiekimai 

KOVAS I savaitė 

 

Atlieka pratimus plokščiapėdystės profilaktikai. 

Apeina, peržengia kliūtis. 

Lipa vertikalia gimnastikos sienele pristatomu 

žingsniu. 

II savaitė 

 

Bėga atliekant užduotis kojomis. 

Pratimai kojų plokščiapėdystės profilaktikai. 

Peršoka dvi iš eilės esančias neaukštas kliūtis (sau 

patogiu būdu). 



 

 

III savaitė  

 

Atlieka pusiausvyros pratimus vietoje. 

Ropoja minkštais sportiniais takeliais.  

Šokinėja iš lanko į lanką (sau patogiu būdu). 

IV savaitė 

 

Šoka sukdamasis rateliu. 

Atlieka pratimus pagal muziką. 

Sustoja į vorą (traukinuką), ratą. 

BALANDIS I savaitė 

 

Eina ritmingai, laisvai mojuojant rankomis.  

Nušoka nuo (10-15cm) paaukštinimo 

ant čiužinio. 

II savaitė 

 

Keičia ėjimą su bėgimu, atlieka užduotis rankomis ir 

kojomis. 

Kūno judesiais vaizduoja įvairius darbus. 

III savaitė  

 

Bėga ratu. 

Meta kamuolį į grindis abiem rankom ir stengiasi 

sugauti.  

Meta mažus kamuoliukus į horizontalų taikinį. 

IV savaitė 

 

Išreikia emocijas laisvai improvizuojant muzikinį 

kurinį. 

Šoka spontaniškai kurdamas dviejų-trijų judesių 

(eina, pritūpia, pasisuka ir pan.) seką. 

GEGUŽĖ I savaitė 

 

Bėga išsisklaidžius vorele. Bando bėgti keisdamas 

greitį ir kryptį. 

Šliaužia pro įvairių aukščių kliūtis. 

II savaitė 

 

 

Eina ant priekinės pėdos dalies, kulnų ant išorinės 

pėdos dalies. 

Spirti kamuolį nurodyta kryptimi. 

III savaitė  

 

Šokinėja vietoje ir judant į priekį atsispiriant abiem 

kojom. 

Nušoka nuo paaukštinimo (10-15 cm). 

IV savaitė Muzikiniuose rateliuose judesiais, veiksmais 

vaizduoja siužeto elementus, reiškia savaime kilusias 

emocijas. 

MENINIAI JUDESIO ŽAIDIMAI-RATELIAI 

Pasisveikinimo: „Labas rytas, saulyte“; „Kiškio rytmečio mankšta“; „Linksmasis traukinukas“; „Buvo 

trys paršiukai“; 

Ėjimo, bėgimo: „Vikšrelio kelionė“; „Kiškio batai“; „Surask draugą“; „Du gaideliai“; „Paukšteliai 

nameliuose“; „Saulė ir lietus“; 

Laipiojimo, pralindimo, ropojimo: „Katinas ir pelė“; „Tiltelis“; „Čiuožykla“; „Aukštas-žemas“; 

Mėtymo: „Kiškio margučiai“; „Pagauk balionėlį“; „Kamuolių kelionė“; „Kiškiai ir medžiotojas“; 

Šuolių: „Vilko pilko nebijau“; „Kiški, piški eik iš namo“; „Varlytės mankšta“; „Iš ratuko į ratuką“; 

Pasisveikinimo: „Labas rytas, saulyte“; „Kiškio rytmečio mankšta“; „Linksmasis traukinukas“; „Buvo 

trys paršiukai“; 

 

4-5 METAI 

RUDUO 

Mėnesis  Savaitė Fizinio aktyvumo srities pasiekimai 

RUGSĖJIS 

 

 

 

 

 

 

I savaitė Atlieka rikiuotės ir tvarkos pratimus. Eina ir 

bėga tiesia linija, vorele vienas paskui kitą. 

Atlieka pusiausvyros pratimus vietoje, judesyje. 

Atlieka bendruosius pratimus su gimnastikos 

kamuoliais. 

II savaitė 

 

Bėgimą kaitalioja su ėjimu, išsisklaidžius randa 

savo vietą. Atlieka judesiu viso kūno 



 

 

 

 

raumenims iš įvairių padėčių. Pralenda 

ropojant, pritūpus veidu nurodyta kryptimi. 

III savaitė  

 

 

Atlieka rikiuotės pratimus, žino kaimynus iš 

dešinės ir kairės. Einant ir bėgant reaguoja į 

garsinį ir vaizdinį signalą. Atlieka bendrojo 

lavinimo pratimus su kamuoliu. 

Meta kamuolį vienas kitam ir gaudo. 

IV savaitė 

 

Žaidžia vaizduojamuosius (darbo proceso, 

augalų vegetacijos, gyvūnų) šokamuosius 

žaidimus. Šoka trijų-keturių natūralių judesių 

(bėga, sukasi, pritupia, pašoka ir pan.) šokius. 

SPALIS I savaitė 

 

Eina ir bėga voroje, sustoja pagal signalą, bėgan 

keičia kryptį. Atlieka pratimus kojų raumenims 

stiprinti. Žaidimai su kamuoliu, kamuolio 

spyrimas. Taiko futboliuko žaidimo elementus. 

II savaitė 

 

Bėgant atliekant užduotis. Atlieka bendruosius 

pratimus su įrankiais (pvz. smėlio maišeliais). 

Perlipa, lenda, šliaužia pro kliūtis. Meta smėlio 

maišelį į tolį. 

III savaitė  

 

Bėga įveikiant kliūtis. 

Atlieka pratimus rankų ir pečių lanko raumenų 

jėgai lavinti; Žaidžia žaidimus su kamuoliu 

vikrumui lavinti. Taiko trikrepšio žaidimo 

elementus. 

IV savaitė Šoka sukamuosius ratelius. 

Šokdamas spontaniškai kuria trijų-keturių 

natūralių judesių seką. 

LAPKRITIS I savaitė 

 

Eina ir bėga įv. formos rikiuotėje, pagal 

orientyrus, peršoka per įvairias kliūtis (sau 

patogiu būdu). 

Atlieka greitumo lavinimo pratimus. 

Laipioja horizontalioje plokštumoje.  

Lipa nuožulniomis kopėčiomis, šliaužia. 

II savaitė 

 

 

Bėga lenktyniaujant, darant posūkius. 

Atlieka judesius porose jėgos lavinimui bei 

liemeniui stiprinti. Nušoka atsispiriant abiem 

kojomis. Šokinėja abiem kojom judant pirmyn. 

Pašoka siekiant pakabinto daikto. 

III savaitė  

 

Eina įv. būdais, kryptimis, skirtingu tempu. 

Atlieka bendrojo lavinimo pratimus su 

kamuoliu. 

Meta kamuolį su atšokimu į žemę. Varo ir spiria 

kamuolį. 

IV savaitė 

 

Laisvai improvizacija pagal muzikinį kūrinį. 

Šoka sukamuosius ratelius taikant natūralius 

bėgimo, sukimosi, pašokimo žingsnelius. 

MENINIAI JUDESIO ŽAIDIMAI-RATELIAI 

Pasisveikinimo: „Laikrodukas“; „Čipolinas – buratinas“; „Kiškio mankšta“; „Draugystė“; „Labas rytas 

suraitytas“; 

Ėjimo, bėgimo: „Rask savo namelius“; „ Šiaudų batai“; „Paukšteliai lizdeliuose“;“; „Surask sau porą“; 

„Tamsu tamsu, žalioj girioj tamsu“; „Grybs grybs baravykas“; „Į vietas!“; „Diena – naktis“; „Pelytės 

uodegėlė“; „Lėktuvai“; „Kas greitesnis?“; 

Laipiojimo, pralindimo, ropojimo: „Raganėlė, pamotėle“; „Atsargiai pavojus“; „Višta ir viščiukai“; 

„Kliūčių takelis“; „Tunelis“; „Paukšteliai medžiuose“; 



 

 

Mėtymo: „Kamuolių kelionė“; „Kiškiai ir medžiotojas“; „Kas taikliausias?“; „Perduok kamuolį“; 

„Kamuolių karas“; „Kova dėl kamuolių“; „Valgomas – nevalgomas“; 

Šuolių: „Šuolis po šuolio“; „Tindi rindi riuška“; „Vilkas griovyje“; „Pereik pelkę“; „Iš ratuko į ratuką“; 

„10 šuolių“; 

 

4-5 METAI 

ŽIEMA 

 

Mėnesis Savaitė Fizinio aktyvumo srities pasiekimai 

GRUODIS 

I savaitė 

 

Einant ir bėgant išlaiko atstumą, atlieka 

pagrindinius judesius kojomis. Atlieka 

bendruosius pratimus nugaros raumenims 

stiprinti su gimnastikos kamuoliais. 

Ropoja keturpėsčia, įveikia kliūtis persiritimo 

būdu. 

II savaitė 

 

Bėga ritmingai vidutinišku tempu be 

sustojimo. Geba keisti tempą, daryti posūkius, 

išsisklaidyti ir vėl išsirikiuoti. 

Atlieka pratimus iš įvairių pradinių padėčių su 

pasirinktu inventoriumi. 

Lipa gimnastikos sienele (sau patogiu būdu). 

III savaitė  

 

Šoka sukamuosius ratelius, paprastų 

(paprastasis, aukštas paprastasis, šaudyklės ir 

pan.) žingsnių ratelius. 

IV savaitė Žaidimų savaitė (Kalėdos). 

SAUSIS 

I savaitė Žaidimų savaitė (Kalėdos). 

II savaitė 

 

Atlieka rikiuotės ir tvarkos pratimus. 

Eina ir bėga įv. formos rikiuotėje, derinant 

rankų ir kojų judesius. Atlieka bendruosius 

lavinimo pratimus su gimnastikos lankais (55-

65 cm). Laipioja vertikalioje, nuožulnioje 

plokštumoje. 

III savaitė  

 

Eina įveikiant kliūtis: lipa, lenda, šliaužia, 

persirita. Peršoka kliūtis atsispiriant abiem 

kojom. 

Atlieka bendrojo lavinimo pratimus su 

kamuoliais. 

Meta ir gaudo kamuolį su/be atšokimo į žemę. 

IV savaitė 

 

Šoka sukamuosius ratelius poroje, taiko 

paprastuosius (paprastasis, aukštas 

paprastasis, šaudyklės ir pan.) žingsnelius. 

VASARIS 

I savaitė 

 

 

Bėga įvairiomis kryptimis, keičia tempą (su 

parašiutu). 

Sustoja į eilę, vorą nuo didžiausio, nuo 

mažiausio. 

Atlieka tempimo pratimus. 

Pašoka atsispiriant abiem kojomis. Nušoka 

nuo 15-20 cm paaukštinimo. 

II savaitė 

 

Eina ir bėga atliekant pratimus kojomis, 

derinat su rankų judesiais. Juda atbulomis, 

šonu. Atlieka kojų raumenynui stiprinti skirtus 

pratimus. Atlieka šuolį į aukštį iš vietos. 

Šokinėja per ilgą šokdynę. 



 

 

III savaitė  

 

Bėgioja vingiais, greitėdamas, lėtėdamas, 

lenktyniaudamas. 

Atlieka vikrumo, koordinacijos ir 

pusiausvyros lavinimo pratimus (su pasirinktu 

inventoriumi). 

Meta nedidelį kamuoliuką į horizontalų ir 

vertikalų taikinį (sau patogiu būdu). 

IV savaitė 

 

Šoka sukamuosius ratelius (poroje) atliekant 

paprastuosius žingsnelius. 

MENINIAI JUDESIO ŽAIDIMAI-RATELIAI 

Pasisveikinimo: „Maži nykštukai“; „Labas rytas – laba diena – viso gero“; „Jeigu nori būti sveikas – 

tai sportuok“ 

Ėjimo, bėgimo: „Spalvų lenktynės“; „Nejudėk!“; „ Pavyk mane“; „Žvėrelių lenktynės“; „Surask sau 

porą“; „Į vietas!“; „Kas greitesnis?“; „Šokis ant laikraščių“; „Karuselė“; „Gaudynės poroje“; „Ledo 

figūros“; 

Laipiojimo, pralindimo, ropojimo: „Atsargiai pavojus“; „Pralįsk pro kliūtis“; „Neužkliūk!“; „Daryk 

kaip aš“; „Aukščiau žemės“; „Užlipk – nulipk“; 

Mėtymo: „Kamuolių kelionė“; „Perduok kamuolį“; „Kamuolių karas“; „Kova dėl kamuolių“; „Sniego 

mūšis“; „Į vartus“; „Ledo ritulys“; „Kas taikliau?“; 

Šuolių: „Mes nulipdėm sniego senį“; „Bulius“; „Užgavėnių laužas“; „Šokinėjimas per pusnis“; „Pasiek 

kepurę“; 

 

4-5 METAI 

PAVASARIS 

 

Mėnesis Savaitė Fizinio aktyvumo srities pasiekimai 

KOVAS I savaitė 

 

Atlieka rikiuotės ir tvarkos pratimus. Eina ir bėga 

atlikdamas pratimus pagal muziką. Atlieka pratimus 

kojų raumenų jėgai lavinti. 

Šoka į aukštį įsibėgėjus. 

II savaitė 

 

Atlieka pratimus plokščiapėdystės profilaktikai. 

Atlieka bendruosius pratimus su gimnastikos 

lazdomis. Pralenda: priekiu, šonu, pasilenkus, 

pritūpus. 

III savaitė  

 

Persirikiuoja (iš eilės į vorą, į ratą). Eina įveikdamas 

kliūtis. Eina suoleliu įkalnėn, nuokalnėn. Atlieka 

pratimus rankų ir pečių lanko raumenų jėgai lavinti. 

Meta, permeta, atmuša kamuolį. Taiko trikrepšio 

žaidimo elementus. 

IV savaitė 

 

Šoka sukamuosius ratelius (poroje) atliekant 

paprastuosius žingsnelius. Improvizuoja, kuria 

nesudėtingų judesių seką. 

BALANDIS I savaitė 

 

Einant ir bėgant reaguoja į garsinį signalą. Atlieka 

rytinės mankštos pratimus. Atlieka koordinacijos ir 

pusiausvyros lavinimo pratimus (eina tiesiai 

pakaitiniu ir šoniniu žingsniu). Žaidžia žaidimus – 

estafetes. 

II savaitė 

 

Eina gimnastikos suoliuku pakaitiniu, pristatomu 

žingsniu, pernešant daiktus, darant posūkius. 

Atlieka bendrojo lavinimo pratimus visiems kūno 

raumenims lavinti. Šoka į gilumą nuo paaukštinimo. 

Žaidžia siužetinius žaidimus. 

III savaitė  

 

Juda poroje. Atlieka pratimus vikrumui lavinti, bėga 

lenktyniaujant. Atlieka pratimus poroje. 



 

 

Šoka per trumpą šokdynę. 

IV savaitė 

 

Juda pagal muziką. Laisvai, judesiais išreiškia 

muzikos nuotaiką. Kuria penkių-šešių judesių seką 

išreikšdamas aplinkos vaizdus (gamtos reiškinius, 

gyvūnus). 

GEGUŽĖ I savaitė 

 

Eina peršokant neaukštas kliūtis, darant posūkius, 

juda vingiais, gyvatėle. 

Atlieka pratimus vikrumui lavinti. Varo ir mėto 

kamuolį (vienas kitam, su pašokimu nuo žemės, į 

krepšį). 

II savaitė 

 

 

Bėga derinant du ar daugiau judesių (bėga ir varosi 

kamuolį). Atlieka bendrojo lavinimo pratimus su 

pasirinktu inventoriumi. Meta smėlio maišelį į tolį 

(abiem rankomis). 

III savaitė  

 

Einant išlaiko saugų atstumą, keičia greitį, staigiai 

sustoja, greitai pajuda iš vietos. Atlieka kvėpavimo 

gimnastikos pratimus. Šokinėjant derina skirtingus 

rankų ir kojų judesius (šoka per šokdynę, žaidžia 

„klases“). 

IV savaitė Bėgioja lenktyniaujant 30-40-50 metrų (lauke). 

Šokinėja ant vienos kojos judant pirmyn. Atlieka 

šuolį į tolį iš vietos. Derina rankų ir kojų judesius 

lipant kopėtėlėmis. Laipioja lauko įrenginiais. 

MENINIAI JUDESIO ŽAIDIMAI-RATELIAI 

Pasisveikinimo: „Saulės pasveikinimas“; „Labas rytas – laba diena – viso gero“; „Jeigu nori būti 

sveikas – tai sportuok“; „Kiškio rytmečio mankšta“; „Kviečiu pasivaikščioti“; „Dvi varlytės“; 

Ėjimo, bėgimo: „Tvarka – netvarka“; „Spalvų lenktynės“; „Parnešk ir nunešk“; „Užimk vietą“; 

„Gaudytojai“; „Žuvis ir tinklas“; „Rask porą“; „Meškinai ir bitės“; „Bėga, bėga – stop“; „Mašina 

važiuoja  – stop“; „Nepagausi!“;  

Laipiojimo, pralindimo, ropojimo: „Atsargiai pavojus“; „Pralįsk pro kliūtis“; „Neužkliūk!“; „Daryk 

kaip aš“; „Aukščiau žemės“; „Užlipk – nulipk“; 

Mėtymo: „Kiškiai ir medžiotojas“; „Mesk – pagauk“; „Neliesk kamuolio!“; „Kamuolių vagis“;  

Šuolių: „Kas aukščiau?“; „Bulius“; „Kiški piški eik iš namo“; „Laikrodukas“; „Šuolininkai“; „Tūpk 

šalia“;  

Pasisveikinimo: „Saulės pasveikinimas“; „Labas rytas – laba diena – viso gero“; „Jeigu nori būti 

sveikas – tai sportuok“; „Kiškio rytmečio mankšta“; „Kviečiu pasivaikščioti“; „Dvi varlytės“; 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIS AMŽIUS 

RUDUO 

 

Mėnesis Savaitė Fizinio aktyvumo srities pasiekimai 

RUGSĖJIS 

I savaitė Atlieka rikiuotės ir tvarkos pratimus. Atlieka 

fizinio pajėgumo matavimo testą (pagal Eurofitą) 

– bendroji pusiausvyra. 

II savaitė 

 

Geba rikiuotis pagal ūgį. Atlieka fizinio 

pajėgumo matavimo testą (pagal Eurofitą) – 

liemens jėga. 

III savaitė  

 

 

Rikiuojasi pagal ūgį, pagal vedančiuosius. 

Atlieka fizinio pajėgumo matavimo testą (pagal 

Eurofitą) – staigioji jėga. 

IV savaitė 

 

Geba eiti ir bėgti įvairiais būdais pagal 

orientyrus. Atlieka fizinio pajėgumo matavimo 

testą (pagal Eurofitą) – vikrumas. 

SPALIS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I savaitė 

 

Eina  ir bėga įvairios formos rikiuotėje, keičiant 

tempą, kryptį, bėga lenktyniaujant. Atlieka 

bendruosius pratimus kojų raumenų jėgai lavinti.  

Atlieka pašokimus vietoje ir judesyje. 

Taiko Futboliuko žaidimo elementus. 

II savaitė 

 

Bėga atliekant užduotis, darant posūkius. 

Atlieka bendruosius pratimus viso kūno 

raumenims iš įv. prad. padėčių su pasirinktu 

inventoriumi. 

Perlipa, lenda, šliaužia pro kliūtis. 

III savaitė  

 

Bėga įveikiant kliūtis, eina suoliuku pristatomu 

žingsniu, perneša daiktus, atlieka posūkius. 

Atlieka pratimus rankų ir pečių lanko raumenų 

jėgai lavinti. Atlieka pratimus, žaidžia judrius žaid. 

su kamuoliu vikrumui lavinti. Taiko Trikrepšio 

žaidimo elementus. 

IV savaitė Šokant ratelius taiko paprastąjį bėgamąjį, aukštą 

bėgamąjį, liauną ir smulkų bėgamąjį žingsnelius. 

LAPKRTIS 

I savaitė 

 

 

Eina įvairios formos rikiuotėje. Bėga 

išsisklaidant ir vėl susirikiuojant. 

Atlieka bendruosius pratimus su gimnastikos 

kamuoliais. Perlipa per įvairių aukščių kliūtis 

horizontalioje plokštumoje. 

II savaitė 

 

 

Eina ir bėga įv. formos rikiuotėje, pagal 

orientyrus. Atlieka bendruosius pratimus su 

gimnastikos lazdomis taisyklingai laikysenai 

ugdyti, lankstumui lavinti. 

Pašoka į aukštį iš vietos. Atlieka šuoliukus su 

ilga šokdyne. 

III savaitė  

 

 

Atlieka tvarkos pratimus vietoje, persirikiuoja 

pagal ūgį, vedančiuosius. Atlieka bendrojo 

lavinimo pratimus su kamuoliu. Meta ir gaudo 

kamuolį be nukritimo ant žemės. 



 

 

Meta smėlio maišelį į tolį (kaire ir dešine 

rankomis). 

IV savaitė 

 

Šoka sudėtingesnius ratelius (poroje), taiko 

paprastąjį bėgamąjį, aukštą bėgamąjį, liauną ir 

smulkų bėgamąjį žingsnelius. 

MENINIAI JUDESIO ŽAIDIMAI-RATELIAI 

Pasisveikinimo: „Labas rytas – laba diena – viso gero“; „Jeigu nori būti sveikas – tai sportuok“; 

„Kviečiu pasivaikščioti“; „Labas rytas pasakyk“; „Varna varonė“; „ 

Ėjimo, bėgimo: „Tvarka – netvarka“; „Lenktynės“; „Šviesoforas“; „Į mišką“; „Spalvų lenktynės“; 

„Rask porą“; „Nepagausi!“; „Žvejys“; „Gaudynės porose“; „Vežikas“; „Siūlai siūlai susivykit“; 

Laipiojimo, pralindimo, ropojimo: „Pralįsk pro kliūtis“; „Neužkliūk!“; „Daryk kaip aš“; „Vikrumo 

estafetė“; „Katinas ant stogo“; Beždžionių gaudymas“;  

Mėtymo: „Kova dėl kamuolių“; „Kamuolių vagis“; „Kur daugiau kamuolių?“; „Skelbiu karą“; 

„Siunčiu siunčiu telegramą“; „Mes krepšininkai“;  

Šuolių: „Bulius“; „Tindi rindi riuška“; Vaisiai – daržovės“; „Šuoliukai“; „Benamis kiškis“; 

 

PRIEŠMOKYKLINIS AMŽIUS 

ŽIEMA 

 

Mėnesis Savaitė Fizinio aktyvumo srities pasiekimai 

GRUODIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I savaitė 

 

Atlieka rikiuotės pratimus – retėjimas, 

tankėjimas. Atlieka bendruosius pratimus su 

gimnastikos lankais. Eina keturpėsčia, kliūtis 

įveikia persiritimo būdu. Mėto į pakabintą 

taikinį. 

II savaitė 

 

Atlieka rikiuotės pratimus – išsiskaičiavimas. 

Atlieka pratimus iš įvairių pradinių padėčių 

(pratimai lankstumui). 

Lipa gimnastikos sienele (sau patogiu būdu). 

III savaitė  

 

Eina ir bėga, pagal vedančiuosius įv. formos 

rikiuotėje. Atlieka pratimus vikrumui lavinti. 

Atlieka kamuolio varymą ir perdavimą, 

atmušimą, gaudimą. Taiko Trikrepšio 

žaidimo elementus. 

IV savaitė Žaidimų savaitė (Kalėdos). 

SAUSIS 

I savaitė 

 

Judrių žaidimų-estafečių savaitė (atostogų 

savaitė). 

II savaitė 

 

Eina ir bėga įv. formos rikiuotėje pagal 

muziką, derina rankų ir kojų judesius. 

Atlieka bendrojo lavinimo pratimus su 

gimnastikos kamuoliais. Lipa vertikalioje 

plokštumoje įvairiavardžiu būdu. 

III savaitė  

 

Persirikiuoja į vorą po du, keturis. 

Atlieka bendrojo lavinimo pratimus nugaros 

raumenims stiprinti. Šliaužia prisitraukiant 

rankomis. 

IV savaitė 

 

Šoka sukamuosius ratelius poroje, taiko 

paprastuosius (paprastasis, aukštas 

paprastasis, šaudyklės ir pan.) žingsnelius. 

VASARIS 

I savaitė 

 

 

Bėga įvairiomis kryptimis, keičia tempą (su 

parašiutu). Sustoja į eilę, vorą nuo didžiausio, 

nuo mažiausio. Atlieka tempimo pratimus. 

Pašoka atsispiriant abiem kojomis. Nušoka 

nuo 15-20 cm paaukštinimo. 



 

 

II savaitė 

 

Eina ir bėga atliekant pratimus kojomis, 

derinat su rankų judesiais. Juda atbulomis, 

šonu. Atlieka kojų raumenims stiprinti skirtus 

pratimus. Atlieka šuolį į aukštį iš vietos. 

Šokinėja per ilgą šokdynę. 

III savaitė  

 

Bėgioja vingiais, greitėdamas, lėtėdamas, 

lenktyniaudamas. Atlieka vikrumo, 

koordinacijos ir pusiausvyros lavinimo 

pratimus (su pasirinktu inventoriumi). 

Meta nedidelį kamuoliuką į horizontalų ir 

vertikalų taikinį (sau patogiu būdu). 

IV savaitė 

 

Šoka improvizuotai kurdamas natūralių 

judesių seką, perteikia siužetą, pasirinktą 

nuotaką. 

MENINIAI JUDESIO ŽAIDIMAI-RATELIAI 

Pasisveikinimo: „Čiuožia – skrenda – plaukia - bėga“; „Draugystė“; „Keistis vietomis“; „Žaidimai su 

parašiutu“;  

Ėjimo, bėgimo: „Ledo figūros“; „Lenktynės su rogutėmis“; „Nepagausi!“; „Bėga – stop!“; „Metų 

ratas“; „Besmegenių lenktynės“; „Aplenk mane“; „Apibėk kliūtis ir grįžk“;  

Laipiojimo, pralindimo, ropojimo: „Daryk kaip aš“; „Senelis ant stogo“; „Tarnas – ponas“; 

„Aukščiau žemės“; „Kliūčių ruožas“;  

Mėtymo: „Į vartus“; „Ledo ritulys“; „Kas taikliau?“; „Vilkas ir medžiotojai“; „Skelbiu karą“; „Sniego 

mūšis“; „Permesk į kitą pusę“; 

Šuolių: „Bulius“; „Sniego senis besmegenis“; „Užgavėnių laužas“; „Žiema žiema bėk iš kiemo“; „Žyds 

juods, žyds raudons“; „Per ledo lytis“;  

 

PRIEŠMOKYKLINIS AMŽIUS 

PAVASARIS 

 

Mėnesis Savaitė Fizinio aktyvumo srities pasiekimai 

KOVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I savaitė 

 

Atlieka rikiuotės ir tvarkos pratimus. 

Eina ir bėga pagal muziką atliekant pratimus. 

Įveikia kliūtis. Atlieka šuolį į aukštį įsibėgėjus. 

II savaitė 

 

Eina gimnastikos suoliuku pristatomu žingsniu, 

perneša daiktus, daro posūkius. Atlieka bendruosius 

pratimus su gimnastikos lazdomis. Atlieka 

pralindimus: priekiu, šonu, pasilenkus, pritūpus, 

veidu nurodyta kryptimi. 

III savaitė  

 

Atlieka pusiausvyros pratimus. Persirikiuoja iš eilės 

į vorą po du, keturis. Varo, meta, permeta, atmuša 

kamuolį. Taiko trikrepšio žaidimo elementus. 

IV savaitė 

 

Atlieka rikiuotės ir tvarkos pratimus. Eina ir bėga 

pagal muziką atliekant pratimus. Įveikia kliūtis. 

Atlieka šuolį į aukštį įsibėgėjus. 

BALANDIS I savaitė 

 

Atlieka pratimus taisyklingos laikysenos 

profilaktikai. Žaidžia žaidimus su draugu poroje su 

kamuoliais. Meta į taikinį 

(vertikalioje/horizontalioje plokštumoje). 

II savaitė 

 

Kartoja žinomus rikiuotės pratimus. Atlieka 

bendruosius pratimus visiems kūno raumenims 

lavinti su gimnastikos kamuoliais. Lipa aukštyn, 

žemyn sienele, įstrižai, pristatomu žingsniu, judant į 

dešinę, į kairę. 



 

 

III savaitė  

 

Eina ir bėga įv. formos rikiuotėje, keičiant kryptį, 

greitį, lenktyniaujant. Atlieka bendruosius pratimus 

rankų ir pečių lanko raumenų jėgai lavinti, jėgos 

lavinimo pratimus. Meta maišelį į tolį. 

IV savaitė 

 

Kuria natūralių judesių trumpą šokį, reaguodamas į 

muziką, perteikdamas trumpą siužetą ar pasirinktą 

nuotaiką, išreikšdamas šokio elementus (erdvę, 

laiką, energiją). 

GEGUŽĖ I savaitė 

 

Bėga 20 m. (lauke). Žaidžia judrius žaidimus 

vikrumui ugdyti. Atlieka fizinio pajėgumo 

matavimo testą (pagal Eurofitą) – bendroji 

pusiausvyra. 

II savaitė 

 

 

Bėga 30 m. (lauke). Žaidžia judriuosius žaidimus 

pagal taisykles. Atlieka fizinio pajėgumo matavimo 

testą (pagal Eurofitą) – liemens jėga. 

III savaitė  

 

Bėga lenktyniaujant 30-40-50 metrų. Atlieka fizinio 

pajėgumo matavimo testą (pagal Eurofitą) – staigioji 

jėga. 

IV savaitė Atlieka pratimus vikrumui lavinti. Atlieka fizinio 

pajėgumo matavimo testą (pagal Eurofitą) – 

vikrumas. Žaidimai – estafetės. 

MENINIAI JUDESIO ŽAIDIMAI-RATELIAI 

Pasisveikinimo: „Pavyk mane“; „Žaidimai su parašiutu“;  

Ėjimo, bėgimo: „Vanagėlis ir paukšteliai“; „Gaudytojai“; „Nepagausi!“; „Bėga – stop!“; 

„Šviesoforas“; „Trečias bėga“; „Neužkliūk už kamuolio“; „Meškinai ir bitės“; „Paštas“; „Žuvies 

gaudymas“; „Bėgimo estafetės“; „Į vietas“; „Pagauk savo porą“;  

Laipiojimo, pralindimo, ropojimo: „Daryk kaip aš“; „Tunelis“; „Beždžionių gaudymas“; „Kliūčių 

ruožas“; „Paukščiai medžiuose“; „Gaisrininkų pratybos“; „Užlipk – nulipk“; 

Mėtymo: „Valgomas - nevalgomas“; „Mes krepšininkai“; „Kamuolių vagis“; „Vilkas ir medžiotojai“; 

„Permesk į kitą pusę“; 

Šuolių: „Gandras ir varlės“; „Išstumk mašiną“; „Atsargiai ežys“; „Pereik pelkę“; „Gandras ir varlės“; 

„Vištos darže“; „Mama mama ar galima“; „10 šuolių“; 

Pasisveikinimo: „Pavyk mane“; „Žaidimai su parašiutu“.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


