
„„FUTBOLIUKASFUTBOLIUKAS““

Jurbarko vaikJurbarko vaikųų
loplopššelis elis –– dardaržželis elis 

„„NykNykšštukastukas““

DirektorDirektorėė Irena BertulienIrena Bertulienėė



KAIP GYVENAME?KAIP GYVENAME?

Veiklos prioritetas Veiklos prioritetas –– vaikvaikųų sveikatasveikata
Akcentas Akcentas –– aktyvi fizinaktyvi fizinėė vaikvaikųų veiklaveikla
Dalyvavimas Lietuvos sveikatDalyvavimas Lietuvos sveikatąą
stiprinanstiprinanččiiųų mokyklmokyklųų tinklo veiklojetinklo veikloje
Dalyvavimas respublikinDalyvavimas respublikinėėje ikimokyklinije ikimokykliniųų
įįstaigstaigųų pedagogpedagogųų asociacijos asociacijos „„Sveikatos Sveikatos 
žželmenelmenėėliailiai““ veiklojeveikloje



KAIP GYVENAME?KAIP GYVENAME?

Sveikatos ugdymo projektSveikatos ugdymo projektųų, program, programųų
vykdymas (Sveikatos ABC)vykdymas (Sveikatos ABC)
Esame sukEsame sukūūrręę savsavąą projektinprojektinėės veiklos s veiklos 
sistemsistemąą (nuostatai, vertinimo kriterijai, (nuostatai, vertinimo kriterijai, 
rrėėmimo fondas)mimo fondas)
Palankios ugdymo aplinkos kPalankios ugdymo aplinkos kūūrimas:rimas:

salsalėėjeje
grupgrupėėsese
laukelauke



KO IEKO IEŠŠKOJOME?KOJOME?

Vaikams patraukliVaikams patraukliųų fizinfizinėės veiklos forms veiklos formųų, , 
laiduojanlaiduojanččiiųų vaikvaikųų judjudėėjimo poreikio jimo poreikio 
tenkinimtenkinimąą



KAIP PATEKOM?KAIP PATEKOM?

Radom informacijRadom informacijąą apie skelbiamapie skelbiamąą
paraiparaišškkųų konkurskonkursąą
Sudomino, pabandSudomino, pabandėėm laimm laimęę
PasisekPasisekėė



KAIP JAUTKAIP JAUTĖĖMMĖĖS?S?

DDžžiaugiaugėėmmėėss
Nerimavom:Nerimavom:
ar sugebar sugebėėsim?sim?
kaip reaguos tkaip reaguos tėėvai?vai?
ar pateisinsim asociacijos lar pateisinsim asociacijos lūūkeskesččius?ius?



MMŪŪSSŲŲ ŽŽINGSNIAIINGSNIAI

Informacijos pateikimas personalui, Informacijos pateikimas personalui, 
ttėėvamsvams
Informacijos pateikimas darInformacijos pateikimas daržželio elio 
svetainsvetainėėjeje
PedagogPedagogųų mokymasmokymas
Futbolo trenerio pagalbaFutbolo trenerio pagalba
SavarankiSavarankišškas gautos metodikos kas gautos metodikos 
studijavimas, atrankastudijavimas, atranka



MMŪŪSSŲŲ ŽŽINGSNIAIINGSNIAI

TTėėvvųų sutikimsutikimųų surinkimassurinkimas
VaikVaikųų apraprūūpinimas aprangapinimas apranga
UUžžsisiėėmimmimųų grafiko sudarymasgrafiko sudarymas



MMŪŪSSŲŲ ŽŽINGSNIAIINGSNIAI

2008 m 2008 m įį projektprojektąą įįsijungsijungėė 95 ugdytiniai 95 ugdytiniai 
ŠŠias metais 107 ugdytiniai (iias metais 107 ugdytiniai (išš jjųų 52 52 
mergaitmergaitėės)s)
UUžžsisiėėmimai vyksta:mimai vyksta:

ššeeššiameiameččiams iams –– 4 4 krtkrt./savait./savaitėėjeje
penkiamepenkiameččiams iams –– 3 3 krtkrt./savait./savaitėėjeje



KKĄĄ DAVDAVĖĖ PROJEKTAS?PROJEKTAS?

DidDidžžiuliulįį visos bendruomenvisos bendruomenėės s 
susidomsusidomėėjimjimąą, palaikym, palaikymąą
VaikVaikųų aktyvumaktyvumąą (dalyvauja beveik visi 5(dalyvauja beveik visi 5--
7m v,)7m v,)
Futboliukas Futboliukas „„iiššaugoaugo““ įį papildompapildomąą ugdymugdymąą
(vyksta ne k(vyksta ne kūūno k. sno k. sąąskaita)skaita)
PatirtiesPatirties
AplinkAplinkąą (sal(salėėje, lauke)je, lauke)



KKĄĄ DAVDAVĖĖ PROJEKTAS?PROJEKTAS?

ŠŠiemet iiemet iššėėjjęę įį mokyklas mmokyklas mūūssųų ugdytiniai ugdytiniai 
mokyklose lanko futbolo umokyklose lanko futbolo užžsisiėėmimus (ir mimus (ir 
mergaitmergaitėės)s)
Dalis dabar lankanDalis dabar lankanččiiųų dardaržželelįį vaikvaikųų lanko lanko 
futbolo treniruotes sporto centrefutbolo treniruotes sporto centre
Paskatino pedagogPaskatino pedagogųų domdomėėjimjimąąsi futbolusi futbolu



KKĄĄ DAVDAVĖĖ PROJEKTAS?PROJEKTAS?

PedagogPedagogųų pastebpastebėėjimai:jimai:
Vaikai tapo drVaikai tapo drąąsesni, rysesni, ryžžtingesni, tingesni, 
savarankisavarankišškesni, sportikesni, sportišškesni. kesni. 
Futboliukas Futboliukas –– puikus bpuikus būūdas vaikdas vaikųų
judjudėėjimo poreikiui tenkintijimo poreikiui tenkinti
Futboliukas Futboliukas –– teigiamteigiamųų emocijemocijųų ššaltinisaltinis
Futboliukas suteikia galimybFutboliukas suteikia galimybęę vaikvaikųų fizinfizinęę
veiklveikląą organizuoti labai organizuoti labai įįvairiai, ivairiai, iššradingai, radingai, 
patraukliai vaikamspatraukliai vaikams



VAIKVAIKŲŲ MINTYSMINTYS

„„FutboliukFutboliukąą galima galima žžaisti linksmai. aisti linksmai. 
Praleidi gerai laikPraleidi gerai laikąą ir dar laimiir dar laimi““ (Ugn(Ugnėė, 6 , 6 
m)m)
„„ŽŽaidaidžžiu futboliukiu futboliukąą, kad b, kad būčūčiau sveikas. iau sveikas. 
Man jis patinka, nes galima Man jis patinka, nes galima žžaisti ir aisti ir žžiemiemąą
salsalėėje. Patinka bje. Patinka būūti vartininkuti vartininku““ (Matas, 6 (Matas, 6 
m)m)
„„Patinka kai Patinka kai įįvartvartįį įįmumuššu ir sirgaliai u ir sirgaliai 
ššaukia:   aukia:   įįvartvartįį, , įįvartvartįį““ (Gabija, 6 m)(Gabija, 6 m)



VAIKVAIKŲŲ MINTYSMINTYS
„„Smagu turSmagu turėėti savo komandti savo komandąą, smagu kai , smagu kai 
mane palaiko, smagu kai mano komandos mane palaiko, smagu kai mano komandos 
pavadinimas bpavadinimas būūna na „„BarselonaBarselona““. Smagu . Smagu 
įįvartvartįį įįmumušštiti““ (Edvinas, 6 m)(Edvinas, 6 m)
„„Man patinka Man patinka žžaisti futboliukaisti futboliukąą ir air ašš bbūūsiu siu 
sportininkassportininkas““ (Gytis, 5 m)(Gytis, 5 m)



KKĄĄ DAVDAVĖĖ PROJEKTAS?PROJEKTAS?

Pakoregavo mPakoregavo mūūssųų strateginius tikslus:strateginius tikslus:
MMūūssųų siekiai:siekiai:
1.1. Futbolo aikFutbolo aikššteltelėės su danga s su danga įįrengimasrengimas
2.2. Sporto salSporto salėės s įįrengimasrengimas
3.3. KKūūno kultno kultūūros pedagogo etato ros pedagogo etato įįvedimasvedimas



MMŪŪSSŲŲ NORAINORAI

Norime, kad futboliukas Norime, kad futboliukas „„prigytprigytųų““ vaikvaikųų
dardaržželiuose ir mes rastume eliuose ir mes rastume 
bendradarbiavimo partneribendradarbiavimo partneriųų
Populiariname futboliukPopuliariname futboliukąą respublikinrespublikinėėje je 
spaudoje, bendruomenspaudoje, bendruomenėės laikras laikrašštyje, tyje, 
interneto svetaininterneto svetainėėjeje
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