
Projektas

“Sporto šakos”

Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė“



ĮVADAS

Vienas reikšmingiausių harmoningo

vaiko vystymosi ir sveikatos stiprinimo

veiksnių vaikystėje yra judėjimas.

Judėjimas – maloni ir džiugi vaikams

veikla, stiprybės ir sveikatos šaltinis. Vaikai

patiria judėjimo džiaugsmą tik tada, kai

judėjimas ne tik nedraudžiamas,

neslopinamas, bet skatinamas ir turtinamas

sudarant palankias sąlygas.



Temos aktualumas

• Tam, kad vaikai nuspręstų, kokiu sportu

užsiimti, juos būtina supažindinti su

įvairiomis sporto šakomis. Specialistų

teigimu, tinkamiausias laikas rinktis – iki

šešerių-septynerių metų.

• Todėl ir buvo nuspręsta organizuoti projektą

“Sporto šakos” bendradarbiaujant su

socialiniais partneriais bei priešmokyklinių

grupių tėvais.



Projekto organizatorė: neformalaus ugdymo pedagogė
Lina Šlymienė

Projekto vykdytojai: priešmokyklinių grupių
(“Ruoniukų”, “Žuvelių”, “Gintarėlių”, “Kriaukliukų”)
auklėtojos (Larisa Aksionova, Ala Vainer, Vida
Paulauskienė, Laima Mikužienė), tėvai, soc. partneriai.



Projekto tikslas

• Suteikti vaikams galimybę visapusiškai

susipažinti su sporto šakų įvairove.



Projekto uždaviniai:

1. Socialinių partnerių pagalba vaikai
išbandys save įvairioje sportinėje
veikloje.

2. Vaikai patirs pažinimo džiaugsmą,
patys aktyviai dalyvaus treniruotėse.

3. Sustiprės partnerystė tarp vaikų, tėvų
bei pedagogų, suaugę savo pavyzdžiu
padės suprasti vaikams fizinio aktyvumo
svarbą.



PROJEKTO ETAPAI
VEIKLA TURINYS ATSAKINGI ASMENYS

1. Išvyka į sporto 

centrą „Apelsinas“ su 

“Ruoniukų” grupės

vaikais (2017-03-21)

✓ susipažins su fitneso

treniruote;

✓ pamatys sporto 

treniruoklių bei 

inventoriaus gausą;

✓ patirs judėjimo 

džiaugsmą.

neform. ugd. 

pedagogė L. 

Šlymienė; aukl. L.

Aksionova









VEIKLA TURINYS ATSAKINGI 

ASMENYS

2. Krepšinio 

parodomoji 

treniruotė 

„Žuvelių“, 

„Kriaukliukų“ ir 

„Gintarėlių“ grupių 

vaikams (2017-03-

21)

✓susipažins su 

spec. rengimo 

pratimais bei 

estafetėmis;

✓išmoks kamuolio 

varymo 

technikos

aukl. V.

Paulauskienė, L.

Mikužienė, L.

Aksionova





VEIKLA TURINYS ATSAKINGI 

ASMENYS

3. Ledo ritulio 

parodomoji treniruotė 

„Žuvelių“, 

„Kriaukliukų“ ir 

„Gintarėlių“ grupių 

vaikams (2017-10-

10;12)

✓ teoriškai susipažins 

su ledo rituliu;

✓ „gyvai pamatys“ 

ledo ritulio 

inventoriaus ir 

apsaugų gausą;

✓ praktiškai 

susipažins su grindų 

rieduliu

neform. ugd. 

pedagogė L. 

Šlymienė; aukl. V.

Paulauskienė, L.

Mikužienė, L.

Aksionova









VEIKLA TURINYS ATSAKINGI 

ASMENYS

4. Išvyka į lengvosios 

atletikos maniežą, 

dalyvavimas “sausoje” 

ledo ritulio 

treniruotėje kartu su 

„Žuvelių“grupės

vaikais bei tėvais 

(2017-10-18)

✓ dalyviai susipažins su 

šios sporto šakos 

specifiniais pratimais ir 

estafetėmis;

✓ tėvai savo pavyzdžių 

skatins vaikų fizinį 

aktyvumą;

✓ padidės šeimų fizinis 

aktyvumas;

neform. ugd. 

pedagogė L. 

Šlymienė; aukl. 

L. Aksionova, 

vaikų tėvai







VEIKLA TURINYS ATSAKINGI 

ASMENYS

5. Išvyka į sporto 

klubą „Burpis“ su 

„Žuvelių“ grupės 

vaikais bei tėvais 

(2017-11-23)

✓ susipažins su crossfit‘o

treniruotės ypatumais;

✓ pamatys neįprastą 

sporto inventorių;

✓ sustiprės ryšys tarp 

dalyvių – visi dirbs 

komandoje;

neform. ugd. 

pedagogė L. 

Šlymienė; vaikų 

tėvai







VEIKLA TURINYS ATSAKINGI 

ASMENYS

6. Išvyka į „Klaipėda 

Gym“ baseiną su 

„Žuvelių“ grupės 

vaikais bei tėvais 

(2017-12-15)

✓ padidės šeimų 

fizinis aktyvumas;

✓ susipažins su 

žaidimais 

vandenyje;

✓ puikiai praleis laiką

neform. ugd. pedagogė 

L. Šlymienė; aukl. L.

Aksionova, A. Vainer;

vaikų tėvai

















VEIKLA TURINYS ATSAKINGI ASMENYS

7. Praktinė regbio

treniruotė

„Kriaukliukų“, 

„Gintarėlių“, 

„Žuvelių“ griupių

vaikams (2017-12-

11;12)

✓teoriškai ir 

praktiškai 

susipažins su 

nekontaktinio 

regbio žaidimu;

✓sužinos regbio 

kamuolio gaudymo 

bei perdavimo

taisykles

neform. ugd. 

pedagogė L. 

Šlymienė; aukl. V.

Paulauskienė, L.

Mikužienė, L.

Aksionova









VEIKLA TURINYS ATSAKINGI 

ASMENYS

8. Teorinė regbio 

treniruotė (panaudojant

multimediją) 

„Kriaukliukų“, 

„Gintarėlių“, „Žuvelių“ 

griupių vaikams (2017-

12-20)

✓ multimedijos

pagalba pagilins 

savo žinias apie 

nekontaktinį regbį;

✓ vaizdžiai pamatys 

žaidimą „Plešykų

plešykas“

neform. ugd. pedagogė 

L. Šlymienė; aukl. V.

Paulauskienė, L.

Mikužienė, aukl. L.

Aksionova







PROJEKTO REZULTATAI
Keliaudami po įvairias sporto ir pramogų

erdves, bendraudami su įvairiais treneriais,
stebėdami jų veiklą vaikai išbandė save įvairioje
sportinėje veikloje.

Aktyviai dalyvaudami organizuojamuose
sportiniuose užsiėmimuose vaikai susipažino su
įvairiomis sporto šakomis.

Sustiprėjo partnerystė tarp projekto dalyvių,
tėvai savo pavyzdžiu skatino vaikų fizinį
aktyvumą ir domėjimąsi sportu.


