
      Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ 

PANEVĖŽIO MIESTO IR RAJONO 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO PEDAGOGŲ PAGAMINTO 

SPORTINIO INVENTORIAUS, PRIEMONIŲ, 

SKIRTŲ JUDRIAI VEIKLAI LAUKE, 

FOTOGRAFIJŲ  PARODA 



,,Linksmosios rankytės“ 

Priemonės panaudojimo 

būdai: 

Ž. ,,Spalvų šokis“- tos 

pačios spalvos rankytė- 

mušiklis, mušinėja tos 

pačios spalvos balioną 

pririštą ant siūlo prie 

mušiklio. 

Ž. ,,Kas greičiau?“-

rankytės - mušiklio 

pagalba, kuo 

greičiau įvaryti balioną į 

dėžę. 

  Panevėžio m. lopšelis-darželis 

            „Draugystė“                  

   Mokytoja Rita Tadaravičienė, 



„Bėgimo takelis“ 

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ 

Mokytoja  Inga Zelionkienė 

Žaidimas skirtas vaikų fizinei 

sveikatai gerinti. Ši priemonė lavina 

pusiausvyrą, koordinaciją, vysto 

judėjimo įgūdžius, judrumą, greitį. 



     “ MESK-PATAIKYK-PAGAUK” 

Meta kamuolį per lankus: 

pasirenka :                                      

spalvas geltonas, žalias. 

aukštai-žemai.                                   

kairė-dešinė. 

Panevėžio lopšelis - darželis „Draugystė” 

Mokytoja Loreta Jankūnienė  



Vaikai ieško apvalių, apskritų 

daiktų, gamtinės medžiagos lauko 

erdvėje (galima naudoti mažus, iš 

folijos susuktus kamuoliukus). Meta 

į pažymėtus skaičiukais kibirėlius, 

skaičiuoja. Stengiamasi surinkti kuo 

daugiau taškų. 

„Kas taiklesnis?“ 

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ 

Mokytoja Rasa Ožalinskienė 
 



Kliūčių ruožas “Opa pa” 

Vaikai dažnai žaidžia “Sporto 

klubą”, todėl jie šokinėdami, 

žengdami per kliūtį įsivaizduoja, 

kad jie mankštinasi. Dar mėgsta 

žaisti “Traukinuką”. Visiems 

gražu, 

kai vienas po kito lipa per kliūtis. 

Dar kartais gauna komandą “Be 

rankų”. Tada tenka išlaikyti 

pusiausvyrą. Kartais žaidžia 

“Aplink” – reikia kliūtį apibėgti, 
netrukdant kitam vaikui. 

Panevėžio lopšelis – darželis “Žvaigždutė” 

Audronija Čiūrienė ir Zita Nevierienė 



“Kamuoliuko šuolis” 

Panevėžio m. lopšelis-darželis „Puriena“ 

Mokytoja Lionė Liepienė 
 

Žaidėjas turi pataikyti  kamuoliuką 

į puodelį. (Lavina  rankos judesius). 



„Žiedai su kaspinais“ 

Žaidimas „Ištrauk kaspiną“. Vaikai 

bėgioja, užsikišę nugaroje už 

drabužių kaspinus. Gaudytojas, juos 

gaudo. Laimi tas, kuris daugiausiai 

ištraukė kaspinų. 
 
 
 

 
 

Panevėžio lopšelis - darželis „Draugystė“ 

Mokytoja Rimutė Nagelienė 



Futbolas kitaip 

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ 

Mokytoja Eglė Adomaitienė 
 

Vaikai, tikslingai, derindami 

judesius vieni su kitais, 

judindami dėžę,  turi į vartus 

(skylę) įridenti kamuoliukus.  

Lavinama vaikų koordinacija, 

reakcija. 



“Mesk ir rink taškus” 

Žaidime gali dalyvauti ne mažiau kaip 2 vaikai. 

Žaidimo tikslas pataikyti maišelius į toliausiai esančią 

lėkštelę. Laimi 3 kartus metęs ir daugiausiai taškų 

surinkęs vaikas. Šis žaidimas ugdo vaikų sveikatos 

kompetenciją - vaikai juda, žaidžia, mėto maišelius, 

tinkamai išreikšti emocijas pralaimėjimo metu; 

socialinę kompetenciją – laikosi susitarimų taisyklių, 

dalyvauja bendroje veikloje; pažinimo kompetenciją – 

mokosi skaičiuoti. 

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ 

Mokytoja Rasa Povilonienė 



,,Kam įkris kamuolys“ 

Audeklo paviršiumi 

kamuolys turi nuriedėti į 

krepšį. Vaikai stengiasi, kad į 

jų krepšį kamuolys neįkristų. 

Gali žaisti du ar keturi 

vaikai.  

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Žibutė“ 

Mokytoja Sandra Belazaravičienė 
 

 



        Šokinėjimo klasė     
„Sportuoju ir skaičiuoju” 

Vaikai šokinėdami nuo skaičiaus, ant 

skaičiaus geriau įsimena jų seka, auklėtoja 

pasako skaičių vaikas turi iki jo nušokinėti ir 

grįžti atgal arba mesti kamuoliuką, 

kankorėžį ant skaičiaus kurį pasako 

auklėtoja ir pakartoti jį. 

Panevėžio lopšelis-darželis „Diemedis“ 
Mokytoja Rasa Kisielienė  
 



   ,,Spalvotų pieštukų išdaigos’’ 

Žaisti gali daug žaidėjų. Vienas žaidėjas 

priskiriamas Vyriausiu pieštuku, visi kiti 

laisvai bėgioja po pasirinktą teritoriją, aplink 

išdykusius pieštukus.Duodamas 

gaudančiajam žaidėjui 30-40 sek laikas, per 

kurį jis turi kuo daugiau pagauti žaidėjų. 

Neliečiamybę turi tie žaidėjai, kurie apkabina 

,,išdykusius pieštukus’’. 

Pagautieji žaidėjai pasitraukia į šoną.Praėjus 

laikui, Vyriausias pieštukas renkamas kitas. 

Laimi daugiau pagavęs Vyriausias 

pieštukas.(pieštukas turi galimybę paklausti 

spalvos ar raidelės esančios ant pieštuko,kai 

žaidėjas apkabina 

Lopšelis-darželis,, Žvaigždutė’’ 

Mokytoja Vitalija Janušonienė 



  „Debesėlis-parašiutas“ 

Vaikai judindami parašiutą 

stengiasi nenumesti 

kamuolio(ar kelių mažų 

kamuoliukų) ant žemės. 

 Pakėlus priemonę aukštyn, vienas 

vaikas gali prabėgti po parašiutu, 

pasislėpti po juo, kai priemonę 

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ 

Mokytoja Rasa Stulpinienė 
 




