
       ,,ARKLIUKAI’’ 

Priemonė skirta judriai veiklai kieme. 

Vaikai su šia priemone gali 

improvizuoti, kurti, jodinėti, bėgioti, 

žaisti. Galima surengti estafetes. 

Lavina vaizduotę, kūrybiškumą, fizinį 

aktyvumą. 

Panevėžio m. lopšelis-darželis ,,Draugystė 

Mokytoja Vaida Andruliene 



KLIŪČIŲ TAKELIS 

Priemonė skirta skatinti fizinį 

aktyvumą, lavinti pusiausvyrą. 

Mokytis šokinėti į tolį per  

kliūtis įsibėgėjus.  

Panevėžio m. lopšelis-darželis ,,Draugystė 

Mokytoja Lijana Kairienė 



“Žaidimo kauliukas”- skirtas įvairių veiklų panaudojimui. 

  “Žaidimo kauliukas”- naudojame  vietoj skaičiuotės, kuris 

pirmas pradės žaisti žaidimą. Taip pat parenkame skaičius, 

kurio didesnis iškris, tas vaikas ir pradės žaidimą. Žaisti 

galima ir patalpoje ir lauke. Žaidėjai sustoja ratu, veidu į 

vidurį. Vienas žaidėjas turi kauliuką. Pradedant žaidimą, visi 

choru sako: 

-Kauliuk, kauliuk, 

Bėk aplinkui kiek gali 

Tu jį rankose turi- 

Iš ratelio išeini. 

Kauliukas perdavinėjamas vienas kitam, kai ištariamas 

paskutinis ketureilio žodis “išeini”, išeiti turi tas žaidėjas, pas 

kurį tuo metu buvo kauliukas. Ir vėl viskas kartojama. Laimi 

tas žaidėjas, kuris paskutinis lieka su kauliuku rankose. 

Žaidimą gali žaisti 5-20 žaidėjų. 

  Panevėžio lopšelis-darželis “Riešutėlis” 

Mokytoja Loneta Petrulienė 



“Skraidantys žiedai” 

Priemonė puikiai tinka žaidimams ar 

estafetėms lauke ir viduje. Laikantis 

atstumo, stengiamasi ant stovo užmesti 

žiedus. Žaidimas lavina motorinius 

įgūdžius ir rankų, akių koordinaciją. 

Lopšelis-darželis “Draugystė” 

Mokytoja Snieguolė Rubienė 
 



           “BROLIAI  ZUIKIAI” 

Priemonė skirta pažinimo kompetencijai 

ugdyti. Taip pat smulkiosios motorikos, bei 

lytėjimo pojūčiui ugdymui.  Skatina dėmesio 

sutelkimą ilgesniam laikui. Vaikai specialiu 

tinkleliu  iš dėžės, ar kibiro semia spalvotus 

kamuoliukus ir bando juos įmesti į kibirėlius. 

Taip pat, gali mėtyti kamuoliukus su ranka. 

Ant kibiro esantys “liežuviai” keičiasi (gali 

būti skirtingu spalvų), tad vaikai gali dėti 

kamuoliukus į kibirus pagal spalvas. Gali 

semti kamuoliukus smėlio kastuvėliais, ar 

kitomis priemonėmis. Tikslas – pridėti ne kuo 

daugiau kamuoliukų į kibirus, bet kad 

kamuoliukai neišbirėtų ant žemės. 

Panevėžio lopšelis – darželis “Draugystė” 

Mokytoja Justina Valotkaitė 
 



Krepšinio lenta su lanku 

Panevėžio lopšelis-darželis  ,,Draugystė’’ 

Mokytoja Danguolė Tručinskienė 
 

Žaidimo tikslas – pataikyti krepšį. 



     “Judrusis takelis” 

Fiziniam aktyvumui, sveikatos 

stiprinimui. 

Panevėžio lopšelis-darželis “Vyturėlis” 

Mokytoja Svetlana Gedvilienė 
 



    ,,Vaisių pintinės’’ 

Iš krepšių išberiami obuoliai ir 

apelsinai. Berniukai renka 

obuolius į 1 pintinę, mergaitės 

apelsinus į pintinę Nr. 2. Laimi 

tie, kurie pirmi teisingai surenka 

vaisius. 

Panevėžio lopšelis – darželis ,,Kastytis’’ 

Mokytoja Irena Aleliūnienė 



,,Klasės’’ 
Meta akmenuką ir viena koja šoka į 

pažymėtos klasės langelį pvz: 

pradedant- 1, 2, 3, vėliau- 6, 9 

.  Akmenuką reikia pasilenkus 

pakelti. Abiem kojom remiasi į 

grindinį tik kai klasės yra 

lygiagriačiame lygyje 4-5,7-8, o 10 

klasėja leidžiama apsisukti ir 

pakartojant veiksmą sugrįžti į 

pradinį tašką. Toliau tą patį kartoja 

sekantis žaidėjas. Kol ,,baigia 

mokyklą’’, ar atsibosta. 

P.S. Klasės numerį užsirašo kreida 

patys. 

Panevėžio l.-d. ,,Kastytis’ 

Jūratė Gulbinė’ 



Šokinėk per kelmelius 
 

Panevėžio m. lopšelis-darželis ,,Draugystė 

Mokytoja Daiva Kazilionienė 

Priemonė skirta fizinio aktyvumui lavinti. 

Žaidimo metu šokinėjant per kelmelius 

įtvirtinama vaikų pusiausvyra, judesių 

koordinacija. Šokinėjama į tolį judant abiem 

kojomis, ant vienos kojos, pakaitiniu žingsniu. 

Vaikai stengiasi šokinėti nuo kelmelio ant 

kelmelio, pasakant ant kokio skaičiaus kelmelio 

atsistojo. Taip šokinėdami ir pasakydami 

skaičių, vaikai geriau įsimena skaičius, 

išmoksta skaičiuoti iki 10. 



,,Medinuko kliūčių ruožas” 

Priemonė skirta tenkinti vaiko poreikį judėti 

atliekant judesius, lavinančius viso kūno 

koordinaciją. Pratinti laisvai judėti 

netrukdant kitiems, derinti veiksmus bei 

judesius.  Imitacinių judesių pagalba mokyti 

derinti rankų ir kojų judesius lipant, 

šliaužiant, ropojant, šokinėjant. 

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vyturėlis” 

Mokytoja Aldona Žilienė 



„Spalvoti mėtimai“ 

Panevėžio lopšelis- darželis „Draugystė“ 

Vigita Lenzbergė 
 

Priemonė skirta lauko erdvėje, įvairiems 

metų laikams. Vaikai mėto įvairaus 

dydžio kamuoliukus pro spalvotus 

apskritimus. Mažesni vaikai meta 

kamuoliukus iš arčiau, pagal kamuolio 

dydį. Vyresnieji – iš toliau, kitoje pusėje 

gaudo komandos draugas, surinkdamas į 

krepšį. Gali rungtyniauti tarpusavyje kas 

daugiau pataikys ir mesti pagal spalvas: 

geltoną, raudoną, žalią, baltą 



Ačiū mokytojams už dalyvavimą sportinio 

inventoriaus, priemonių, skirtų judriai 

veiklai lauke, fotografijų parodoje. 
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Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ 

„Sveikatingumo“ kūrybinė darbo grupė 

 FIZINIS AKTYVUMAS – būtinas ir vaikams, ir 

suaugusiems sveikos gyvensenos veiksnys! 

Jei nori būti sveikas - judėk. 

Jei nori būti gražus - judėk. 

Jei nori būti protingas - judėk. 

                   Iš senovės Rytų medicinos traktato 




