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Projektas
Kasmet Lietuvoje vaikams nustatoma vis daugiau raidos ir mokymosi sutrikimų. Bendrojo lavinimo mokyklose mokosi apie 2 
58501  įvairių raidos ir mokymosi sutrikimų turinčių vaikų. Siekiant užtikrinti šių vaikų socialinių ir pažintinių gebėjimų vystymąsi, 
savarankiškumą itin svarbus yra efektyvios pagalbos teikimas. Projekto įgyvendinimo metu parengta inovatyvi fizinį aktyvumą 
skatinanti programą, skirta įvairių raidos bei mokymosi sutrikimų turinčių vaikų motorinei raidai gerinti ir judesio planavimo 
gebėjimams ugdyti.

Programa skirta šių sutrikimų turintiems vaikams: autizmo spektro sutrikimai, mišrus raidos sutrikimas, kalbos sutrikimai bei 
sunkumai, specifinis motorinės funkcijos raidos sutrikimas, protinis atsilikimas  bei mokymosi sugebėjimų raidos (pavyzdžiui, 
disleksija ir kt.) sutrikimai. Minėtus sutrikimus turintys vaikai neretai susiduria su dispraksijos arba motorinės funkcijos raidos 
problemomis. Dispraksija – raidos sutrikimas, dėl kurio vaikai patiria sunkumus kontroliuodami savo judesius, dažniausiai 
dėl silpno judesių planavimo gebėjimo2.  Šios funkcijos sutrikimai lemia tokių svarbių gebėjimų kaip kalbos, savireguliacijos, 
mokymosi gebėjimų vystymąsi, dėmesio koncentracijos, koordinacijos sutrikimus. 

Mokslininkų  teigimu3, reguliariai stiprinant tam tikras raumenų grupes bei lavinant ištvermę gerėja vaikų motorinė funkcija ir gebė-
jimas kontroliuoti savo judesius,  o atliekant specifinius fizinius pratimus (kaip pavyzdžiui, balansavimas, pratimai su kamuoliu) yra 
stimuliuojama smegenų dalis, atsakinga už judesių planavimo funkciją. Taigi, reguliariai mankštinantis yra lavinami judesio planavi-
mo gebėjimai, o tai savo ruožtu turi įtakos kitų komunikacinių, motorinių bei pažintinių vaiko funkcijų vystymuisi. 

Mokslo duomenimis, sulaukę mokyklinio amžiaus autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai, paprastai, yra mažiau aktyvūs 
nei jų bendraamžiai – tiek švietimo įstaigose, tiek žaisdami po pamokinės veiklos metu4. Pagrindinėmis mažo aktyvumo prie-
žastimis laikoma socialinės sąveikos ir bendrosios motorikos įgūdžių stoka, nutukimas, sumažėjęs dalyvumas5. Įrodyta, kad 
raidos sutrikimų turintiems vaikams taikomi fiziniai pratimai sumažina savistimuliacinį elgesį, padeda adaptuotis aplinkoje bei 
teigiamai veikia vaiko žaidimą ir akademinį atsaką6 7.

Projekto metu parengta ir įgyvendinta fizinio aktyvumo programa, orientuota į inovatyvią fizinių pratimų sistemą, padedančią 
stiprinti vaikų fizinę ištvermę bei lavinti judesio planavimo gebėjimus. Pratimais siekiama stiprinti vaikų fizinius gebėjimus, ge-
rinti motorinio planavimo funkciją, dėmesio koncentraciją, netiesiogiai  įtakoti kalbinių ir kitų mokymosi gebėjimų vystymąsi. 
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Panašios programos sėkmingai taikomos Vakarų šalyse (pavyzdžiui, „STEP physical literacy“ programa, Didžioji Britanija; “Be-
ating dyspraxia with a hop, skip and a jump“, G. Platt ir pan.). Lietuvoje raidos sutrikimų turintiems vaikams socialinės priežiū-
ros, dienos centruose, gydymo įstaigose, specializuotose švietimo įstaigose periodiškai teikiamos ergoterapeuto, kinezitera-
peuto paslaugos, tačiau specifinės, inovatyvia metodika paremtos fizinio aktyvumo paslaugos, gerinančios šių vaikų judesio 
planavimo gebėjimus prieinamos fragmentiškai. 

Programa prisideda praktiškai įgyvendinant Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas, kuriose teigiama, kad 5–17 
metų vaikai ir paaugliai turi kasdien sukaupti mažiausiai 60 minučių vidutinio ar didelio intensyvumo fizinės veiklos, didžioji 
dalis kasdienės fizinės veiklos turi būti aerobinė, o tam, kad padidėtų raumenų jėga ir kaulų tvirtumas, didelio intensyvumo 
veikla turi vykti ne mažiau kaip 3 kartus per savaitę.

Taip pat šia programa praktiškai įgyvendinamas nacionalinis Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos 
sutrikimas, 2019–2020 m. veiksmų planas, jo priemonė 2.3.6. numatanti finansuoti veiklas, projektus, skirtus stiprinti vaikų, 
turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, fizinius gebėjimus.

Programa
Programa apima 16 užsiėmimų, trunkančių 8 savaites. Parengtas kiekvieno užsiėmimo planas, kuriame numatomi tikslai, ug-
domi gebėjimai, pratimai, priemonės.  Užsiėmimai vykdomi du kartus per savaitę po 45 min. Kiekvieno užsiėmimo metu vaikai 
atlieka keturis skirtingų tipų pratimus ir užduotis po 1–4 pakartojimus.  Programą sudaro 64 pratimai ar jų sekos. Pirmasis už-
siėmimas skirtas vaikų gebėjimų stebėjimui, paskutinysis – įvertinti, kas pasiekta per užsiėmimų ciklą.  Programa pateikiama ir 
video pamokų forma 8 savaitėms. Atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir sutrikimų pobūdį pradedama nuo lengvesnių pratimų, ar jų 
elementų, vėliau judesiai jungiami į sekas. Kiekvieno užsiėmimo metu atliekami pratimai su balansavimo priemonėmis, skirti  
koordinacijai gerinti bei motorinio planavimo funkcijai ugdyti. Įgyvendinant programą naudojamos žaismingos ir patrauklios 
priemones, į daugelį pratimų integruojami žaidybiniai elementai, kuriuos naudojant, galima papildomai skatinti ir pažintinius 
vaiko gebėjimus. Programa apjungia ergoterapijos, kineziterapijos ir bendro fizinio pasirengimo metodus bei treniruočių stilius.

Programa gali būti taikoma organizuojant kūno kultūros pamokas, neformaliojo švietimo, laisvalaikio, sveikatinimo ar sociali-
nių paslaugų veiklas, taip pat ugdyti vaikų fizinius gebėjimus namuose. 
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Užsiėmimų metu ugdomi šie gebėjimai:
– bendras fizinis pasirengimas,
– fizinė ištvermė,
– kūno pusiausvyra,
– koordinacija ir motorinio planavimo funkcijos,
– smulkioji ir stambioji motorika, vikrumas, greitis,
– akies – rankos, akies – kojos koordinacija, judesių tikslumas,
– mokomasi skaičiuoti, suprasti, kaip apskaičiuojamas rezultatas,
– pažinti spalvas, dydžius, atpažinti valgomus, nevalgomus objektus,
– dėmesio koncentracija, pozityvūs socialinės sąveikos būdai, gebėjimas dirbti porose ir didesnėje grupėje,
– gebėjimas laikytis socialinių taisyklių grupėje – sulaukti savo eilės, dalintis priemonėmis.
– supažindinama su atskirų sporto šakų elementais (futbolas, krepšinis, gimnastika, joga, badmintonas, golfas, važiavimas paspirtukais).

Kiekviename užsiėmime ugdomi gebėjimai yra detaliai suplanuoti, numatant konkrečius pratimus ar pratimų sekas gebėjimams 
lavinti. Siūloma didelė pratimų įvairovė: mesti, spirti, ridenti kamuolį, smūgiuoti įrankiu, šokinėti, įveikti kliūčių ruožus, važiuoti 
paspirtukais ir t. t., taip siekiant vaikams atrasti tą sportinę veiklą, kuri jiems sekasi geriausiai, o vėliau ją tobulinti aukštesniame 
lygmenyje.

Metodai
Įgyvendinant fizinio aktyvumo užsiėmimus rekomenduojama remtis inovatyvia ir moksliškai pagrįsta, raidos sutrikimų tu-
rintiems vaikams pritaikyta metodika: taikomos motyvacijos sistemos, vizualinės pagalbos priemonės, struktūruota aplinka 
ir kt. Skatinant kuo aktyvesnį vaikų įsitraukimą į veiklas, užsiėmimai organizuojami žaisminga ir patrauklia forma, naudojant 
vaikams skirtas fizinio aktyvumo priemones. 

Žinome, kad daugiau nei trečdalis raidos sutrikimų turinčių vaikų turi stambiosios ir (ar) smulkiosios motorikos problemų. Šiems vai-
kams ilgiau užtrunka išmokti šokinėti, važiuoti dviračiu, plaukti. Ilgiau formuojasi smulkiosios motorikos įgūdžiai, motorinio planavi-
mo funkcijos sutrikimas gali įtakoti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, vėliau gali kilti sunkumų mokantis skaityti ir rašyti. Dėl socialinio 
bendravimo ypatumų tokiems vaikams sunku įsitraukti į bendraamžių mėgstamas komandines sporto ir laisvalaikio veiklas. 
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Taigi susiformuoja tarsi uždaras ratas: vengdamas fizinio aktyvumo veiklų, vaikas praranda galimybę ugdyti savo fizinius gebėji-
mus, o turėdamas silpniau išvystytus motorinio planavimo bei fizinius gebėjimus, jaučiasi nejaukiai ir vengia su bendraamžiais 
dalyvauti sporto užsiėmimuose.

Vizualinės darbotvarkės

Programa unikali tuo, kad yra parengtas kiekvieno užsiėmimo planas, kuriame numatomi užsiėmimo tikslai, pratimai, gebėji-
mai, priemonės. Pamokos planuose pateikiamos kiekvieno pratimo ar naudojamų priemonių nuotraukos, kurios galėtų būti 
naudojamos kaip vizualinės darbotvarkės elementai. 
Pagrindinė vizualinių darbotvarkių taikymo paskirtis– padėti vaikams kuo savarankiškiau ir geriau orientuotis aplinkoje. Vizu-
aliniai tvarkaraščiai padeda mažinti vaiko nerimą, ypač dėl naujų jam dar nepažįstamų veiklų ar užduočių, vaikas žino, kokia 
veikla bus vykdoma vėliau, kada numatyta pertrauka arba užsiėmimo pabaiga. Vizualinės darbotvarkės gali būti kelių tipų:
– galime taikyti simbolių sistemą; 
– jeigu vaikas tik pradeda naudoti vizualines pagalbos priemones arba jo pažintiniai gebėjimai mažiau išvystyti, rekomenduo-
jama naudoti daiktų nuotraukas;
– vyresniam arba aukštesnių gebėjimų vaikui, galime tiesiog naudoti įvairias schemas ir darbotvarkę nusipiešti.

Darbotvarkės turėtų būti parenkamos  individualiai kiekvienam vaikui. Vaikas turėtų būti skatinamas pats įsitraukti ir pažymėti, 
kokia veikla jau atlikta, surasti, kuri veikla dar laukia. 
Organizuojant fizinio aktyvumo užsėmimus gali būti taikomos ir kitos vizualinės pagalbos priemonės, kaip pavyzdžiui:
– „Dabar-po to“ lentelė.
– Laikui, kuris skirtas pertraukai arba užduočiai atlikti, nustatyti naudojami laikmačiai.
– Vizualiai gali būti pateikiamos elgesio taisykles.
– Galima vizualinėmis priemonėmis, pavyzdžiui lipnia juosta, pažymėti atliekamo pratimo zoną, užduoties pradžią ir pabaigą, 
laukimo zoną, jeigu veikla atliekama paeiliui.
– Kitomis priemonėmis (kaip pavyzdžiui, pėdutės ar rodyklės) galime fiksuoti dalyvaujančio vaiko padėtį, pažymėti kamuolio 
metimo ar spyrimo kryptį. 
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Sistemiškai ir reguliariai taikydami vizualines darbotvarkes bei kitas vizualinės pagalbos priemones palaipsniui mokome vaiką 
savarankiškumo, didesnio įsitraukimo į veiklas, mokome orientuotis aplinkoje ir suvokti atliekamos veiklos prasmę.

Motyvacijos sistemos

Ugdant raidos sutrikimų turintį vaiką taip pat ypač svarbu naudoti tinkamas motyvacijos priemones. Įprastos raidos atveju, 
vaikai dažniausiai mokosi natūraliai iš juos supančios aplinkos, bendraudami jie patiria malonumą, tad noriai įsitraukiama į 
įdomias ir smagias veiklas, taip pat ir fizinio aktyvumo užsiėmimus. Tuo tarpu autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turintys 
vaikai, priešingai nei kiti vaikai, bendraudami dažniausiai nepatiria natūralaus atpildo. Tai tampa esmine kliūtimi ugdant šių 
vaikų pažintinius gebėjimus. Norint užtikrinti sėkmingą tokių vaikų mokymąsi itin svarbu naudoti tinkamas motyvacines siste-
mas bei pritaikyti užduotis pagal vaikų poreikius. Žinome, kad motyvacija mokytis gali būti vidinė ir išorinė. Vaikui, turinčiam 
silpną vidinę motyvaciją, rekomenduojama taikyti įvairias išorines skatinimo sistemas.
Kiekvieną vaiko pastangą atlikti pratimą ar jo dalį, taip pat tinkamą socialinį elgesį (pavyzdžiui, kai vaikas gražiai laukia savo 
eilės arba atidžiai klauso) stenkimės paskatinti jį pagirdami, suteikdami tinkamo socialinio dėmesio. Nepamirškime motyva-
cinių priemonių ir taikomų atlygio sistemų diferencijuoti. Jeigu vaiką mokome naujo įgūdžio arba formuojame naują pagei-
daujamą socialinio elgesio modelį, taikoma skatinimo priemonė turi būti ypač stipri ir motyvuojanti. Jau įtvirtintą įgūdį galime 
„pastiprinti“ rečiau, pagyrimu ar socialiniu gestu, kaip, pavyzdžiui, „tu gražiai lauki-duok penkis“.
Vaikui motyvuoti dažnai taikomos žetonų sistemos. Žetonų sistemos naudojamos norint paskatinti teigiamą vaikų elgesį, ugdant 
naujus įgūdžius. Už tinkamai atliktą užduotį, jos elementą arba socialiai priimtiną elgesį vaikas gauna apdovanojimą- žetoną. Su-
dėjus žetonus į seką, t. y. surinkus reikiamą kiekį, žetonus galima išsikeisti į didesnį atlygį. Atlygis parenkamas atsižvelgiant į vaiko 
norus ir pomėgius, tai gali būti muilo burbulai, pasivažinėjimas tam tikra važiuokle, žaidimas su sensorinėmis priemonėmis, šo-
kinėjimas ant batuto arba kita mėgstama veikla. Patys žetonai, jų temos gali būti parenkami pagal vaiko pomėgius. 
Kuo žaismingiau, tuo įdomiau vaikui mokytis naujų įgūdžių. Svarbu, kaitalioti žetonų įteikimo dažnumą, ugdant naują įgūdį 
paskatinimai suteikiami dažniau, siekiant išlaikyti jau įgytą įgūdį, paskatinimai gali būti teikiami rečiau. Taip pat svarbu laikytis 
taisyklės, kad žetonai ir kitos skatinimo formos suteikiamos po pozityvaus elgesio pasireiškimo (instrukcijų vykdymo, taisyklių 
laikymosi), tačiau jokiu būdu ne prieš. 
Be išorinės motyvacijos ne mažiau svarbu palaipsniui ugdyti ir vidinę vaiko motyvaciją mokytis bei dalyvauti fizinio aktyvumo vei-
klose. Turime nepamiršti, kad mokymosi veikla vaikui turi būti smagi, mokydamasis jis turi patirti sėkmę. Jeigu vaikui nesiseka, arba 
jis kelis kartus atsisako užduotį atlikti, rekomenduojama užduotį palengvinti, suteikti vaikui pagalbą: žodžiu, demonstruojant įgūdį 
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arba padedant fiziškai. Įgūdžiui formuojantis, teikiamą pagalbą rekomenduojama palaipsniui mažinti.
Sudėtingesnes užduotis rekomenduojama skaidyti į kelis etapus. Pavyzdžiui, mokantis kamuolio gaudymo įgūdžio, rekomenduoja-
ma pradėti nuo paprasto kamuolio ridenimo vienas kitam, taigi pirmiausiai ugdomas socialinis įgūdis: veiksmų atlikimas paeiliui. 
Vėliau metant ir gaudant kamuolį, galima naudotis tam pritaikytomis priemonėmis, pavyzdžiui, mesti kiaurą ar minkštą sensorinį 
kamuolį ir galiausiai pereinama prie įprasto kamuolio. Taigi, siekiant užtikrinti sėkmingą vaiko mokymąsi, reikėtų laikytis pagrin-
dinių principų: 
– pristatant naują užduotį, vaikui teikiama pagalba, 
– užduotis skaidoma etapais, vėliau pagalba mažinama, 
– sėkmingai atliktos užduotys, jų elementai, vaiko pastangos ir teigiamas elgesys nuolat skatinamas taikant motyvavimo priemones. 

Vaizdo medžiaga
Projekto metu parengtos 8 video pamokos gali būti taikomos ir kaip video modeliavimo (angl. video modelling) priemonė. Vi-
deo modeliavimas – tai toks mokymo būdas, kai vaizdo rodymo įranga bei priemonės naudojamos vaizdiniam tikslinio elgesio 
ar įgūdžių modeliui pateikti. 
Parengtas video pamokas galima rodyti vaikams prieš fizinio aktyvumo užsiėmimus, taip vaikas bus supažindintas su užsiėmimo 
eiga, naudojamomis priemonėmis, užduotimis. Supažindinus vaiką su užsiėmimo eiga, tikėtina, sumažės jo jaučiamas nerimas dėl 
naujų veiklų ir užduočių. Ugdant konkretų įgūdį (pavyzdžiui, kamuolio spyrimas ar šokinėjimas), galima vaikui nufilmuotą pratimą 
demonstruoti kelis kartus. Tokia ugdymo priemonė ypač aktuali vaikams, turintiems mėgdžiojimo sunkumų, arba sunkiau telkian-
tiems dėmesį į žodines instrukcijas. Pagal video modeliavimo priemonių rengimo praktiką, programos pratimus demonstruoja ti-
pinės raidos vaikai, tokiu būdu demonstruojama taisyklinga pratimo ar atskiros užduoties atlikimo technika. Be to, vaikams žymiai 
smagiau mokytis iš bendraamžių, tad parengti video filmai gali būti naudojami kaip papildoma motyvavimo priemonė.

Programos įgyvendinimas
Programoje, įgyvendinant projektą, dalyvauja aštuoniasdešimt įvairių raidos ir mokymosi sutrikimų turinčių vaikų, organizuo-
jama daugiau nei 400 fizinio aktyvumo užsiėmimų. Programoje taikomi pratimai tobulinti atsižvelgiant į užsiėmimų metu surinktą 
informaciją, dalyvių gebėjimus, tėvų, pedagogų, psichologų, medikų rekomendacijas.
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Rengėjai
VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“ – 2019 m. įsteigta viešoji įstaiga, kurios tikslais siekiama plėtoti neformalųjį ugdymą, skatinti 
pažeidžiamų socialinių grupių integraciją, teikti socialinę pagalbą. 
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija (Vilnius), kurioje diegiamas katalikiškas ugdymas ir garantuojamos mokymosi 
sąlygos skirtingas intelektines ir fizines galimybes turintiems mokiniams, siekiant aukščiausios išsilavinimo kokybės, grindžiamos 
individualiomis galiomis ir poreikiais. Gimnazijoje mokosi 16 proc. specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių.

Programą rengė: 
Laima Mikulėnaitė, gydytoja, VUL Santaros klinikų Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja 
Milda Serbentavičiūtė, VUL Santaros klinikų Vaiko raidos centro kineziterapeutė
Karina Vnukova, fizinio rengimo trenerė, „Forum“ sporto klubas
Ilona Totoraitė, VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“ direktorė
Ingrida Černiauskienė, klinikinė psichologė
Ričardas Totoraitis, edukologas, švietimo projektų konsultantas

Konsultavo mokytoja ekspertė Irutė Juršėnaitė. Maketavo Vilma Gudeikaitė.

Konsultavimas įgyvendinant programą:
El. paštas   projektaisvietimui@gmail.com, tel + 370 656 85 550     Facebook   www.facebook.com/svpagalbosprojektai

1 www.svis.smm.lt
2 G. Platt, Beating Dyspraxia with Hop, Skip anr a Jump, 2015
3 Ten pat.
4 Liu T., Breslin C. Fine and gross motor performance of the MABC-2 by children with autism spectrum disorder and typically developing children. Res. Autism Spectr. Disord. 
7, 1244–1249, 2013. 
5 McCoy, S.M., Jakicic, J.M. & Gibbs, B.B. J Autism Dev Disord, 2016, 46: 2317.
6 Bachman JE, Fuqua RW. Management of inappropriate behaviors of trainable mentally impaired students using antecedent exercise. J Appl Behav 8 Anal. 1983;16:477–484.
7 Baranowski T. Families and health actions. In: Gochman DS, editor. Handbook of health behavior research I: Personal and social determinants. New York: Plenum Press; 1997. 
Pages 179–206.



10  

1 savaitė 1 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų bendro fizinio pasirengimo įvertinimas.

Tikslai: 
1. Įvertinti vaikų pradinį fizinį pasirengimą atlikti įvairias sportines veiklas programos pradžioje.
2. Išbandyti vaikų gebėjimus išlaikyti pusiausvirą, spirti, mesti, pagauti kamuolį, lipti kopėtėlėmis.
3. Įvertinti bendrą koordinaciją, judesių ir jų sekos planavimo gebėjimus.

Pratimai:
1. Ėjimas spalvotu lynu išlaikant pusiausvyrą, rankose nešant kamuoliuką, kuris pabaigoje įdedamas į spalvotą talpą.
2. Kamuolio spyrimas į vartus iš įvairaus atstumo.
3. Kamuolio metimas į mažo aukščio didelio skersmens krepšį.
4. Estafetė pralendant pro kliūtį, užlipant sienele ir nučiuožiant žemyn.

Priemonės:
Spalvoti lynai, kamuoliukai ir talpos jiems sudėti, spalvoti minkšti kamuoliai, vartai, krepšys, gimnastikos sienelė, suoliukas, čiužiniai.

Pratimai:

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
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1 savaitė 2 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų gebėjimų naudoti kamuolį ugdymas. Krepšinio elementai.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų gebėjimus išlaikyti pusiausvyrą, mesti, pagauti kamuolį, mokyti krepšinio elementų.
2. Ugdyti motorinį planavimą, rankos-akies koordinaciją, abipusią kūno koordinaciją, dinaminę pusiausvirą, judesių tikslumą.
3. Ugdyti komandinio bendradarbiavimo įgūdžius, gebėjimą sulaukti savo eilės užduočiai atlikti.

Pratimai:
1. Ėjimas ant gimnastikos suolo nešant kamuolius.
2. Baliono gaudymas, perdavimas komandos draugui naudojant kūgį.
3. Kamuolio metimas su klounu.
4. Balansavimas ant kamuolio renkant daržoves.

Priemonės:
Gimnastikos suoliukas, kamuoliai, kūgiai, balionai, klouno dekoracija, balansinė lentelė.

Pratimai:

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
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2 savaitė 3 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų gebėjimų naudoti kamuolį ugdymas. Krepšinio elementai.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų gebėjimus išlaikyti pusiausvyrą, mesti kaire arba dešne ranka, ridenti kamuolį, mokyti krepšinio elementų.
2. Ugdyti rankos-akies koordinaciją, judesių tikslumą, stiprinti nugaros, pilvo raumenis.
3. Ugdyti bendros veiklos komandoje įgūdžius.

Pratimai:
1. Laipiojimas ir šokinėjimas ant pėdų ir delnų formų.
2. Kamuolio metimas į krepšį.
3. Didelio kamuolio perdavimas vienas kitam komandoje.
4. Žuvelių rinkimas stovint ant balansinės pagalvės.

Priemonės:
Pėdų, delnų formos, įvairaus dydžio ir aukščio krepšiai, kamuolys, žuvelių rinkinys ir balansinė lenta.

Pratimai:

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
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2 savaitė 4 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų gebėjimų naudoti kamuolį ugdymas. Kamuolio mušimas įrankiu.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų gebėjimus šokinėti skirtingomis kryptimis, mesti, išlaikyti pusiausvyrą, naudoti įrankį mušant kamuolį, dirbti poroje.
2. Ugdyti rankos-akies koordinaciją, gerinti motorinį planavimą, judesių tikslumą, mokyti pažinti gyvūnus.
3. Lavinti sensorinius pojūčius naudojant skirtingų svorių kamuolius, minkštas lazdas kamuolių mušimui.

Pratimai:
1. Šokinėjimas pėdų formomis įmetant gyvūnus į vandens indą.
2. Spalvotų lankų metimas ant kūgių.
3. Įvairių formų ir svorio kamuolių mušimas minkštomis lazdomis.
4. Kamuolio laikymas lazdomis poroje einant gimnastikos suoliuku.

Priemonės:
Pėdų formos, gyvūnai, spalvoti kūgiai ir lankai, minkšti įvairaus svorio kamuoliai ir minkštos lazdos, gimnastikos suoliukai.

Pratimai:

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
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3 savaitė 5 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų gebėjimų valdyti kamuolį ugdymas. Futbolo elementai.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų gebėjimus spirti kamuolį, jį perduoti vienas kitam, varyti aplink kliūtis, mokyti futbolo elementų. 
2. Ugdyti kojos-akies koordinaciją, dinaminę ir statinę pusiausvyrą, balansą, judesių tikslumą.

Pratimai:
1. Vėliavėlių lietimas keičiant kojas ir šokinėjant.
2. Kamuolio perdavimas, varymas aplink kliūtis.
3. Kamuolio spyrimas į vartus įvairiu atstumu.
4. Kamuoliukų perkėlimas kojomis iš vienos talpos į kitą.

Priemonės:
Virvė, spalvotos skiautės, kūgiai, futbolo kamuoliai, vartai, spalvoti kamuoliukai ir talpos jiems sudėti.

Pratimai:

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
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3 savaitė 6 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų gebėjimų valdyti kamuolį ugdymas. Futbolo elementai.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų gebėjimus išlaikyti pusiausvyrą, spirti, varytis kamuolį kojomis, šokinėti, mokyti futbolo elementų. 
2. Ugdyti kojos-akies koordinaciją, balansą, judesių tikslumą, smulkiąją motoriką, valgomų-nevalgomų daiktų atpažinimą.

Pratimai:
1. Bezdžionėlės maitinimas einant kliūčių ruožu.
2. Kamuolio spyrimas į vartus įveikus kopėtėles.
3. Kamuolio spyrimas į vartus kaire, dešine koja.
4. Kamuolio varymas linija.

Priemonės:
Bezdžionėlės plakatas, valgomų, nevalgomų objektų kortelės, kopėtėlės, vartai, kamuoliai, spalvotos juostos linijos nubraižyti.

Pratimai:

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
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4 savaitė 7 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų lankstumo ir vikrumo gebėjimų ugdymas. Gimnastikos elementai.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, mėgdžiojimo įgūdžius, lankstumą, vikrumą, greitį.
2. Ugdyti rankos-akies koordinaciją, motorinį planavimą, smulkiąją motoriką, gyvūnų pažinimą.

Pratimai:
1. Lindimas pro lankus.
2. Gyvūnų eisenos imitavimas.
3. Estafetė: lindimas tuneliu, lipimas kopėtėlėmis, šuoliukas žemyn.
4. „Klouno nosis“: kamuoliuko ridenimas į ertmę.

Priemonės:
Lankai, spalvotos juostos ir varlės, anties, gandro, krabo figūros, tunelis, gimnastikos sienelė, priemonė „Klouno nosis“, kamuoliukas.

Pratimai:

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
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4 savaitė 8 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų lankstumo ir vikrumo gebėjimų ugdymas. Aerobikos elementai.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų abipusę kūno koordinaciją, vidurio linijos suvokimą, lavinti riešo rotacinius judesius.
2. Lavinti motorinį planavimą, rankos-akies koordinaciją, gyvūnų pažinimą, dydžių, skaičių suvokimą.

Pratimai:
1. Kamuolių perkėlimas sėdint ant balansinio kamuolio.
2. Lindimas pro lankus ugdant skaičių ir gyvūnų pažinimą.
3. Žaidimas kaladėlėmis sėdint ant balansinio kamuolio.
4. Kliūčių ruožas: lindimas tuneliu, lipimas gimnastikos sienele, kamuolio metimas.

Priemonės:
Balansiniai ir įvairių dydžių bei svorio kamuoliai, lankai, kortelės su skaičiais ir gyvūnų atvaizdais, vokai, spalvotos kaladėlės, 
čiužiniai, gimnastikos sienelė.

Pratimai:

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.



18  

5 savaitė 9 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų vikrumo, gebėjimo šokinėti ugdymas.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų abipusę kūno koordinaciją, vidurio linijos suvokimą, lavinti riešo rotacinius judesius.
2. Lavinti motorinį planavimą, rankos-akies koordinaciją, gyvūnų pažinimą, dydžių, skaičių suvokimą.

Pratimai:
1. Kliūčių ruožas: šokinėjimas įveikiant kliūtis, ėjimas gimnastikos suoliuku.
2. Šokinėjimas pagal skaičių seką.
3. Ėjimas spalvotais diskais pabaigoje prisegant segtuką prie atitinkamos spalvos lanko.
4. Kliūčių ruožas: ėjimas lankais, šokinėjimas per barjerus, ėjimas gimnastikos suoliuku, kamuolio metimas į krepšį.

Priemonės:
Minkštos formos, gimnastikos suoliukas, lentelės su skaičiais, lankai, spalvoti diskai, spalvoti segtukai, mini barjerai, įvairūs kamuoliai, 
krepšys, balansinės formos.

Pratimai:

9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
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5 savaitė 10 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vakų gebėjimų judėti įvairiomis priemonėmis ugdymas.

Tikslai: 
1. Ugdyti gebėjimus atlikti sudėtinius judesius, jungti juos į seką. 
2. Ugdyti gebėjimą judėti įvairiomis priemonėmis.
3. Lavinti vikrumą, abipusę kūno koordinaciją, judesių tikslumą, gebėjimą ridentis, rankų ir pečių juostos raumenis, rankos-akies koordinaciją. 

Pratimai:
1. Ugdyti gebėjimus atlikti sudėtinius judesius, jungti juos į seką. 
2. Ugdyti gebėjimą judėti įvairiomis priemonėmis.
3. Lavinti vikrumą, abipusę kūno koordinaciją, judesių tikslumą, gebėjimą ridentis, rankų ir pečių juostos raumenis, rankos-akies koordinaciją. 

Priemonės:
Tunelis, čiužiniai, vikrumo kopėtėlės, gimnastikos suoliukai, riedlentė, paspirtukas-skraiduoklis, balansavimo kamuolys, lankai, kūgiai.

Pratimai:

10.1. 10.2. 10.3. 10.4.
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6 savaitė 11 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų gebėjimų judėti pasinaudojant įvairiomis priemonėmis ugdymas.

Tikslai: 
1. Lavinti judesių planavimą, smulkiosios motorikos įgūdžius, judesių tikslumą, kūno pusiausvyrą, kūno galūnių sinchroniją. 
2. Mokyti saugiai važiuoti paspirtukais.
3. Ugdyti gebėjimą rungtyniauti, laimėti ar pralaimėti.

Pratimai:
1. Važiavimas mašinėlėmis lenktynių trasa.
2. Bananų skynimas nuo medžio einant spalvotais diskais.
3. Važiavimas paspirtuku individuliai ir poroje.
4. Važiavimas poroje lenktyniaujant skirtingais paspirtukais.

Priemonės:
Popierius, mašinėlės, spalvoti diskai, priemonė „bananų medis“, šalmai, paspirtukai.

Pratimai:

11.1. 11.2. 11.3. 11.4.
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6 savaitė 12 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų gebėjimų judėti pasinaudojant įvairiomis priemonėmis ugdymas.

Tikslai: 
1. Lavinti judesių planavimą, smulkiosios motorikos įgūdžius, judesių tikslumą, kūno pusiausvyrą, rankos-akies koordinaciją.
2. Mokyti saugiai važiuoti paspirtuku, judėti ant lentos su ratukais. 
3. Mokyti mesti, pagauti kamuolį.

Pratimai:
1. Kamuolių metimas ir gaudymas stovint ant balansinio kamuolio.
2. Segtukų segimas judant ant lentos su ratukais.
3. Judėjimas su paspirtuku apvažiuojant kliūtis.
4. Balionų nešimas gimnastikos suoliuku ir metimas į krepšį.

Priemonės:
Balansavimo kamuolys, įvairaus dydžio ir svorio kamuoliai, lenta su ratukais, segtukai, lynas, paspirtukai, šalmai, balionai, 
gimnastikos suoliukas, krepšys.

Pratimai:

12.1. 12.2. 12.3. 12.4.
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7 savaitė 13 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų lankstumo ugdymas. Jogos elementai.

Tikslai: 
1. Ugdyti gebėjimą susikaupti, valdyti emocijas, lavinti judesių koordinaciją, lankstumą, kūno pusiausvyrą.
2. Mokyti jogos pozų, gebėjimų jas atlikti savarankiškai.

Pratimai:
1. Taisyklingo kvėpavimo mokymasis.
2. 6 jogos pozų mokymasis: medis, lėktuvas, drakonas, beždžionė, katė, šuo.
3. Jogos pozų atlikimas pagal užduočių kubo „burtus“.
4. Stovėjimas ant balansavimo formų viena ar abejomis kojomis.

Priemonės:
Jogos kilimėliai, užduočių kubas, balansavimo formos.

Pratimai:

13.1. 13.2. 13.3. 13.4.
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7 savaitė 14 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų mokymas mušti kamuolį pasinaudojant įrankiais. Badmintono elementai.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų koncentraciją, lavinti kūno balansą, gebėjimą smūgiuoti rakete, dirbti poroje, bendradarbiauti. 
2. Ugdyti judėjimo suvokimą, rankos-akies koordinaciją, motorinį planavimą, reakcijos greitį, lavinti vestibuliarinę sistemą.

Pratimai:
1. Balionų mušimas badmintono rakete poroje.
2. Balionų mušimas per tinklą poroje.
3. Balionų mušimas per tinklą stovint ant balansinių pagalvėlių.
4. Skraidukų mušimas per tinklą poroje.

Priemonės:
Badmintono tinklas, vaikiškos raketės, balionai, skraidukai, balansinės lentos.

Pratimai:

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
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8 savaitė 15 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Vaikų mokymas ridenti, smūgiuoti kamuoliuką pasinaudojant įrankiais. Golfo elementai.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų koncentraciją, lavinti kūno balansą, gebėjimą ridenti ir smūgiuoti golfo lazda.
2. Ugdyti rankos-akies koordinaciją, motorinį planavimą, lavinti vestibuliarinę sistemą.
3. Mokyti golfo judesių, mokyti suprasti, kaip skaičiuojamas rezultatas.

Pratimai:
1. „Megaridenimas“. Kamuoliuko ridenimas į taikinį.
2. Sala. Kamuoliuko ridenimas į taikinį, imituojantį golfo duobutę.
3. Piramidė. Kamuoliuko ridenimas iš tolimo atstumo į skirtingus taikinius.
4. Saulutė. Kamuoliuko smūgiavimas skirtingomis lazdomis į taikinį.

Priemonės:
Golfo lazdos, kamuoliukai, taikiniai.

Pratimai:

15.1. 15.2. 15.3. 15.4.
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8 savaitė 16 PAMOKA VšĮ Švietimo pagalbos projektai

Tema:  Olimpiada. Įvairios rungtys. Apibendrinamasis užsiėmimas.

Tikslai: 
1. Ugdyti vaikų susikaupimą, gebėjimą pademonstruoti įgytus gebėjimus, universalumą, gebėjimą atlikti skirtingas užduotis.
2. Ugdyti judėjimo suvokimą, rankos-akies, kojos-akies koordinaciją, motorinį planavimą, gebėjimą pritaikyti praktiškai išmoktus 
judesių elementus.

Pratimai: pasirinktinai 4 pratimų grupės apjungiančios pamokų cikle įgytus gebėjimus.
1. Pratimų grupė: ėjimas buomu, lanko metimas, šokinėjimas kopėtėlėmis, važiavimas paspirtuku.
2. Pratimų grupė: lipimas gimnastikos sienele ir čiuožimas žemyn, šokinėjimas pagal skaičių seką, ėjimas linija, šokinėjimas ant 
minkštų formų, smūgiavimas golfo lazda.
3. Pratimų grupė: šokinėjimas per barjerus, lindimas tuneliu, segtukų segimas ant lankų, kamuolio spyrimas į vartus.
4. Pratimų grupė: lipimas per kliūtį ir ėjimas gimnastikos suoliuku nešant kamuolius, ėjimas spalvotais diskais, kamuolio metimas į 
skirtingus krepšius.

Priemonės:
Visos priemonės naudotos pamokų cikle.

Pratimai:

16.1. 16.2. 16.3. 16.4.


