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Tikslas: skatinti  vaikus patirti judėjimo džiaugsmą, kai judėjimas ne tik kad 
nedraudžiamas, neslopinamas, bet ir skatinamas ir turtinamas sudarant palankias 

sąlygas pačiam atrasti ir kurti naujus veiksmus, jų derinius, išmokti naujų 
efektyvesnių judėjimo ir veikimo būdų, sėkmingai įveikti naujas kliūtis, patirti 

naujų įspūdžių. Mūsų atsakomybė nuo mažens ugdyti veiklią, visapusišką 
asmenybę, atskleisti jos įgimtas galias ir jas išvystyti. 



Norime pasidžiaugti, jog mūsų įstaiga nuo 2019 m. pripažinta kaip 
„Aktyvi mokykla“. Kadangi, tyrimai rodo, jog fizinis neaktyvumas tampa 

pasauline visuomenės sveikatos problema, kuria reikia kuo greičiau spręsti ir 
rasti gaires, kurios padėtų šią problemą pamažu likviduoti,  mūsų įstaiga sudarė 
veiklų planą 5 metams, kad pagerintų šios problemos rodiklius ir prisidėtų prie 

vaiko saugios, sveikos ir fiziškai brandžios asmenybės formavimo. 



Siekdami įgyvendinti 

savo aktyvios 

mokyklos- mūsų 

atveju darželio  planą, 

aktyviai įsitraukėme į 

planą kiekvieną dieną 

sportuoti ir gerinti 

vaikų fizinį 

aktyvumą. 

Sportinius 

užsiėmimus vaikų 

grupėms veda 

mokytoja-

metodininkė 

R. Freimutienė



Vykdomos ryto mankštelės grupėje ir įvairūs sportiniai užsiėmimai 
salėje. 



Trumpas 
filmukas iš ryto 

mankštelių 
grupėse



Salėje vaikai 
sportuoja, atlieka 
sudėtingesnius 

pratimus, mokosi 
žaisti komandose, 

dalyvauja 
estafetėse ir t.t.



Trumpas 
filmukas iš 

sporto veiklų 
salėje



Aktyviai 
prisijungiame prie 
partnerių projekto 

„Edukacinių procesų 
modernizavimas“ 

(platus IKT taikymas 
ugdymo procese ir 

numatytose veiklose 
pagal planą). Puikai 
pavyksta į sportines 

veiklas įtraukti ir 
naudoti iš projekto 

gautus
„iMO-LEARN“ 

kubus ir 
I3LEARNINHUB 

ekraną.



Sportinėms 

veikloms 

puikiai 

panaudojame ir 

„iMOLEARN“ 

kubus 



Visada prisijungiame prie solidarumo bėgimo akcijos  „Gelbėkime vaikus“.



„Matau tave“ iniciatyvos šokis „Dinamitas“



Prie sveikatą stiprinančių veiklų aktyviai įsijungia ir mūsų visuomenės sveikatos specialistė, kuri 
veda užsiėmimus grupėse, trumpas pamokėles ne tik fizinio aktyvumo temomis, bet ir 

sveikatingumo



Visuomenės 
sveikatos 

specialistės 
veikla



Aktyviai 

dalyvaujame 

projekte 

„Futboliukas“







Pirmiausia reikia 
išmokti pagrindines 

stalo serviravimo 
taisykles...

Sveika gyvensena 

apima ne tik aktyvų 

gyvenimo būdą, bet ir 

skatina sveikai  

maitintis. 

Mūsų įstaiga taip pat 

aktyviai prisideda prie 

sveikesnes mitybos 

įpročių, įgūdžių 

formavimo pradmenų. 







Būti 
gryname ore 
išties sveika ir 

mes tai 
skatiname 
tiek žiemą 

tiek vasarą...



Vasara...



TIKIMĖS IR TOLIAU SIEKTI, SVEIKOS IR FIZIŠKAI AKTYVIOS 
GYVENSENOS UGDYMO TĄSOS IEŠKANT ĮDOMESNIŲ, NETRADICINIŲ 

BEI PATRAUKLIŲ VAIKAMS FORMŲ, ĮTRAUKIANT ŠEIMAS, 
BENDRADARBIAUJANT SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS. VISUOMET 

SIEKSIME, KAD SAUGUS, SVEIKAS IR FIZIŠKAI AKTYVUS VAIKAS – BŪTŲ 
IR ŠEIMOS, IR UGDYMO INSTITUCIJOS, IR VISUOMENĖS NUOSTATA.


