
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS “VAIVORYKŠTĖ” 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ  

ASOCIACIJOS „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ AKCIJA 

„ŽAIDŽIAM, MOKOMĖS, SPORTUOJAM - 2020” 

 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvumas yra prigimtinis. Jiems būdingas didelis judėjimo 

poreikis, vaikai noriai dalyvauja aktyviose fizinėse veiklose ir žaidimuose. Šių dienų mokytojas 

kiekvieną dieną ieško naujų mokymo būdų ir metodų, kurie  vaikui  būtų priimtiniausi, įdomiausi ir 

didintų mokymosi motyvaciją. Integruotos veiklos – vienos iš mokymo būdų, kurios didina 

ugdytinių  motyvaciją, skatina kūrybiškumą ir aktyvų dalyvavimą veiklose.  

 Respublikinė akcija „Žaidžiam, mokomės, sportuojam – 2020“ vyko  lapkričio 27- gruodžio 10 

dienomis. Jos tikslas  - lavinti vaikų fizinį aktyvumą, į judrias veiklas integruojant netradicinius 

būdus ir metodus. Akcija siekta suteikti vaikams mokymosi, pažinimo ir judėjimo džiaugsmą, 

populiarinant integruotas veiklas ikimokykliniame, priešmokykliniame amžiuje.  

Akcijoje  „Žaidžiam, mokomės, sportuojam – 2020“ dalyvavo  9 Respublikinės ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai‘‘ narės. 

 Ikimokyklinės  ugdymo įstaigos dalinasi savo gerąja darbo patirtimi. 

    

 

Kauno lopšelis - darželis „Malūnėlis‘‘, mokytoja Giedrė Babinskienė, „Meškučių‘‘ gr. „Mano 

kūno dalys“: 

 

„Veikloje judesius, kūną susiejome su menine kūrybine terapija. Naudojome STEAM elementus. 

Vaikams buvo įdomu, smalsu, išlaikė dėmesį. Jų nuolat laukė spėjimai, naujų užduočių 

integravimas, staigmenos veikiant. Veikloje dalyvavo trijų metų vaikai. Emocija po veiklos - per 

mažų vaikų nebūna. Jei veikla įdomi, jie pasiruošę veikti“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kauno lopšelis - darželis ,,Malūnėlis‘‘ , mokytoja Giedrė Eglė Kukliauskienė, ,,Saulučių‘‘ gr. 

,,Linksmosios raidelė‘‘: 

 

,,Vaikai dalyvavo estafetėse, rungdamiesi, kuri komanda, įveikdama kliūtis, greičiau sudės ir 

nurinks trafaretuose pateiktas įvairias raides, panaudodami vienkartinius puodelius, spalvotus 

kamštelius. 

Kitoje rungtyje susiskirstę komandomis turėjo „sudėlioti” išgirstą raidę, panaudodami savo kūną“. 

 

 

Kauno lopšelis - darželis ,,Malūnėlis‘‘, mokytoja Violeta Kovalenkova, ,,Kiškučių‘‘ gr. ,,Batų 

raišteliai, virvelės, kaspinai‘‘: 

  
„Priemonės padėjo kiekvienam vaikui atlikti bendruosius pratimus, šokinėti, žaisti judrius žaidimus, 

kopijuoti skaičius, raides, geometrines figūras, kurti eglutę, voro tinklą, vėrinį, labirintą ir kt. Visi 

buvo susidomėję, kūrybiški, aktyvūs“. 

 

 

 

 

 



Kauno lopšelis-darželis ,,Malūnėlis”, mokytoja Edita Meilutė Deksnienė, ,,Vovieriukų‘‘ gr. 

,,Trikampis, keturkampis, apskritimas‘‘: 

 
 

„Ugdytiniai lavino smulkiąją motoriką, susipažino su geometrinėmis figūromis, mokėsi jas 

įvardinti, žaidė ir sportavo“. 

 

 

Kauno lopšelis - darželis ,,Malūnėlis” mokytoja Renata Čirvinskienė, ,,Pelėdžiukų‘‘ gr. 

,,Mano draugas kamuoliukas‘‘ 

 
„Žaisdami - įvairiai judėdami susipažino su spalvomis, jas rūšiavo bei lavino smulkiąją motoriką. 

2-3 metų ugdytiniai“.  

 

 

 



Birštono vaikų lopšelis- darželis ,,Vyturėlis” mokytoja Rosita Ulinskienė. Žaidimų rytmetys 

,,Kamuoliukų šėlsmas‘‘:  

 
”Grupėje įvairiose vietose - ant durų, tarp širmų užklijuojama 4 lipnios juostelės. Ant kiekvienos 

juostelės prilipinama po vieną skirtingos spalvos kamuoliuką.Vaikai ima iš didelės krūvos 

kamuoliukus ir juos rūšiuoja pagal nurodytą pavyzdį. Neša po vieną-kaip kiškiai šokuoja, kaip 

meškos šliumpuoja, kaip katinai vaikšto. Surūšiavus kamuoliukus pagal spalvas, judame grupėje 

nuo vienos spalvos prie kitos pagal suaugusiojo įvardintą spalvą: "Katinai tykina prie raudonų 

kamuoliukų", "Šuniukai bėga prie žalių kamuoliukų", "Arkliukai risnoja prie mėlynų kamuoliukų", 

"Paukščiukai skrenda prie geltonų". Po to vaikai nuima visus kamuoliukus po du ir neša juos į 

dėžę”. 

 

Birštono lopšelis- darželis ,,Vyturėlis‘‘ mokytoja Edita Bagdonienė. Judrus žaidimas ,,Surask 

savo namelius‘‘. 

 
 

 

 

 

 

 



Ukmergės lopšelis - darželis ,,Nykštukas‘‘, mokytoja Neriga Godliauskienė: 

 
„Susipažinimas su raide H, jos rašymas, piešimas, aplikavimas, žodelių kopijavimas. Raidės 

ieškojimas aplinkoje, jos darymas iš įvairių daiktų, žaislų, batų, drabužių. Lauke iš kėglių padarytas 

raides panaudojome kaip kliūtis peršokimui, apibėgimui, apvažiavimui paspirtukais“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gilužis‘‘ mokytojai Algimantas Žvinklys, Daiva Naudužaitė, 

,,Aktyviai judam link Kalėdų‘‘: 

  

 

„Žiemos sporto šakos, figūros, raidės“. 

 

Ačiū visiems dalyvavusiems ir pasidalinusiems savo gerąja patirtimi  akcijoje ,, Žaidžiam, 

mokomės sportuojam – 2020‘‘. Džiaugiamės mokytojų kūrybiškumu, iniciatyvumu, gebėjimu 

išradingai suteikti vaikams judėjimo, pažinimo ir mokymosi džiaugsmą. 

 

 

Akcijos iniciatorė: Marijampolės vaikų lopšelis - darželis “Vaivorykštė” neformaliojo ugdymo 

mokytoja Julija Dzingienė 

 


