
 

 

                                                                                                                                                                            PATVIRTINTA 

Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis” 

                                                                                   Direktoriaus  2019-10-16 d. 

                                                    įsakymu Nr. V-91 

 

                                          PRITARTA 

Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis” 

                                                                              tarybos  2019-10-17 d. sprendimu, 

                                                protokolo Nr. 4 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos fizinio 

aktyvumo skatinimo 

veiklos vertinimo 

kriterijai 

Kriterijų požymiai Numatomos veiklos aprašymas, nuorodos į dokumentus 

1. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo skatinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės užtikrinimas 

1.1. Fizinio aktyvumo 

skatinimo sistema 

mokykloje 

Ar numatote paskirti arba išlaikyti esamą asmenį 

(-is), atsakingą (-us) už fizinio aktyvumo 

skatinimą? 

Rokiškio lopšelyje-darželyje už fizinį aktyvumą  paskirta 

darbo grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. V-9 

Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm   SKYRELIS  

„SVEIKA MOKYKLA“ – KOMANDA 

1.2. Fizinio aktyvumo 

skatinimo procesų ir 

rezultatų vertinimas 

Kaip numatote ateityje vertinti fizinio aktyvumo 

skatinimo procesus ir rezultatus? 

 

Lopšelyje-darželyje fizinio aktyvumo skatinimo procesus 

ir rezultatus vertinsime  atlikdami apklausas, apskrito stalo 

diskusijas,  rinksimės mažiausiai 1 kartą metuose ir 

atliksime SSGG analizę. Vertinimo rezultatai bus 

naudojami fiziškai aktyviai veiklai planuoti bei kokybei 

gerinti. 

Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm SKYRELIS  

„SVEIKA MOKYKLA“ – VEIKLŲ PLANAS“ 

 

2. Veiklos sritis – fizinį aktyvumą skatinanti veikla 

2.1. Vertybinių nuostatų, 

komunikacinių ir 

Kaip numatote fizinio aktyvumo priemonėmis 

ugdyti mokinių bendradarbiavimo, komandinio 

Vaikai ugdysis gebėjimus vikriai judėti aikštelėje, 

kamuolio bei kito sportinio inventoriaus perdavimo, 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
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technologinių įgūdžių 

formavimas, mokymas 

kelti individualius  

tikslus ir jų siekti  

fizinio aktyvumo 

priemonėmis 

darbo įgūdžius, kilnaus elgesio ir kitas sporto 

vertybes? 

technikos elementų, teisėjauti. Propaguosime sveiką ir 

judrų gyvenimo būdą, draugiškumą, savitarpio pagalbą. 

Vykdydami veiklą, ugdysime charakterį bei pasitikėjimą 

savimi, judėjimo greitį, jėgą bei koordinaciją, tai - svarbu 

siekiant asmeninės pažangos ir komandinės sėkmės. Bus 

mokoma judrių sportinių žaidimų elementų, bus 

organizuojamos varžybos, kurių metu vaikai pajus 

sportavimo džiaugsmą, ugdysis bendravimo, 

bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius, sieks 

asmeninės pažangos. 

Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm 

Žiūrėti skyrelį „NAUJIENOS IR SVEIKA MOKYKLA“- 

skyrelis „VEIKLOS SRITYS- PROJEKTINĖ VEIKLA“. 

Įvairiuose renginiuose bei projektinėse veiklose 

numatomas vaikų bendradarbiavimas, komandinio darbo 

įgūdžiai, kilnaus elgesio ir kitos sporto vertybės  

Planuojami renginiai: 

„Žiemos sporto šventės“, 

„Rudens sporto šventės“ 

„Pavasario sporto šventės“ 

„Vasaros sporto šventės“ 

„Lietuvos mažųjų žaidynės“, 

„Protų mūšis“ (estafetės ir viktorina), 

„Krepšinio turnyras“ 

„Plokščiapėdystės profilaktinės mankštos“ 

„Mankštos fiestos L. Šepkos parke“ 

„Darželinukai už krepšininkų pergales“ 

„Masinis bendruomenės bėgimas“ 

Ar numatote supažindinti mokinius ir juos mokyti 

fizinio ugdymo programose nustatytų ir kitų 

naujų, netradicinių sporto šakų ir (arba) fizinio 

aktyvumo veiklų ateityje? Pagal galimybes 

prašome išvardyti preliminariai planuojamas 

veiklas.  

Fizinio aktyvumo planas  

Lopšelyje-darželyje  supažindiname vaikus ir juos 

mokome fizinio ugdymo programose numatytų bei kitų 

netradicinių sporto šakų.  

Planuojame organizuoti  ir vaikus mokyti šių netradicinių 

sporto šakų:  

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
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„Užsiėmimai baseine“,  

„Jaunųjų tinklininkų“,  

„Mokausi žaisti šaškėmis“, 

„Čiuožimas slidėmis“. 

Bendradarbiaudami su tėvais ir socialiniais partneriais 

toliau planuosime: 

 žygius, išvykas, įvairias fizinio aktyvumo veiklas, jogos 

užsiėmimus vaikams. 

Kaip numatote naudotis informacinėmis 

technologijomis (mobiliosiomis aplikacijomis, 

išmaniosiomis programomis, virtualiais žaidimais 

ir kt.) skatindami mokinių fizinį aktyvumą 

pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu?  

Lopšelyje-darželyje ugdomųjų veiklų metu naudojamės ir 

ateityje naudosimės IKT :  

1. Šoksime, žaisime,  stebėsime ir kartosime 

„SMART“ lentoje įvairius judesius;  

2. Programavimas judesiais; 

3. Rytinės mankštas; 

4. Bėgimas ratu; 

5. Žaidimai ant interaktyvių grindų;  

6. Šokiai ant muzikinių kilimėlių. 

Prieiga per internetą: 

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/gyvenimas/rokikio-

rotary-klubas-padjo-lopeliui-dareliui-varpelis-sirengti-poji-

kambarlius-fotovideo 

 

Ar numatote vykdyti mokinių fizinio pajėgumo 

nustatymą naudojant standartizuotus nacionalinius 

arba tarptautinius fizinio pajėgumo testus 

(mažiausiai kartą per metus)?  

Bus stebima vaikų fizinio pajėgumo kaita, vertinant juos 

du kartus metuose (rudenį ir pavasarį) palyginant ir 

aprašant fizinį pajėgumą. 

Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm 

Žiūrėti skyrelį „SVEIKA MOKYKLA-PROGRAMA- 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „SVEIKATOS 

MIESTELIS” 2018 – 2022 m.“ 

Kaip pagal gautus fizinio pajėgumo nustatymo 

rezultatus numatote stebėti mokinių fizinio 

pajėgumo kaitą, teikti individualizuotas 

konsultacijas, nustatyti individualius tikslus, 

vertinti asmeninius fizinio pajėgumo gerinimo 

Lopšelio-darželio fizinio aktyvumo planas. 

Atlikus vaikų fizinio pajėgumo vertinimo testus, gautus 

rezultatus palyginsime ir stebėsime (ne)padarytą pažangą. 

Teiksime individualias konsultacijas grupių pedagogams ir 

tėvams apie vaikų fizinio pajėgumo rezultatus, nustatysime 

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/gyvenimas/rokikio-rotary-klubas-padjo-lopeliui-dareliui-varpelis-sirengti-poji-kambarlius-fotovideo
http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/gyvenimas/rokikio-rotary-klubas-padjo-lopeliui-dareliui-varpelis-sirengti-poji-kambarlius-fotovideo
http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/gyvenimas/rokikio-rotary-klubas-padjo-lopeliui-dareliui-varpelis-sirengti-poji-kambarlius-fotovideo
http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
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pasiekimus?  individualius fizinio aktyvumo tikslus ir rekomendacijas, 

kurios pagerintų vaikų tam tikrus judesius bei gebėjimus, 

kuriuos reikia ugdyti. 

Veiklos bus įtrauktos į ateinančius metinius lopšelio-

darželio planus. 

2.2. Fiziškai aktyvios 

veiklos raiškos būdai 

Ar bus organizuojama 2 valandų trukmės fizinio 

aktyvumo veikla (mokykloje, vykdančioje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  

programas)?  

  

Lopšelyje-darželyje bus organizuojamos mažiausiai 2 

valandų trukmės fizinio aktyvumo veiklos:  

1. Rytinės mankštos kiekvieną dieną;  

2. Du kartus kiekvieną dieną lauke judrūs žaidimai, 

pasivaikščiojimai, talkos (atitinkančios sezoniškumą: 

sniego kasimas, lapų grėbimas, daržo ravėjimas bei 

daržovių laistymas ir t.t.), išvykos, žygiai, bėgiojimai ir 

žaidimai su lapais, sniegu bei su sporto inventoriumi 

progimnazijos stadione. 

3. Du kartus per savaitę kiekviena grupė organizuoja ir 

vykdo sportines veiklas sporto salėje arba lauke; 

4. Tris kartus per savaitę tęsti ritmikos bei muzikinius 

užsiėmimus, kuriuose žaidžiami įvairaus judrumo 

žaidimai. 

5. Du kartus per savaitę vaikai aktyviai judės   krepšinio 

būrelyje. 

6. Du kartus per savaitę kiekvieną dieną skirtingoms vaikų 

amžiaus grupėms vyks korekcinės mankštos valandėlės. 

Prieiga per internetą: 

https://musudarzelis.lt/grupiu_bureliai 

Prisijungiant prie šios programos reikalingi slaptažodžiai, 

nes dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426“ 

galiojimo, mes jums šių duomenų pateikti negalime. Esant 

būtinybei šie duomenys jums gali būti pateikti lopšelyje-

darželyje. 

Pridedama grupės dienotvarkė 

Kokias pasyvaus sėdėjimo pamokų metu 

trumpinimo priemones numatote taikyti?  

Planuosime ugdomąsias veiklas lauke, pojūčių 

kambarėlyje, skirsime užduotis, skatinančias vaikus 

daugiau judėti, tyrinėti, ieškoti. Prieiga per internetą: 

https://musudarzelis.lt/grupiu_bureliai
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https://musudarzelis.lt/planavimo_formos_pildymas 

Prisijungiant prie šios programos reikalingi slaptažodžiai, 

nes dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426“ 

galiojimo, mes jums šių duomenų pateikti negalime. Esant 

būtinybei šie duomenys jums gali būti pateikti lopšelyje-

darželyje. 

Veiklos bus įtrauktos į mėnesinius ir  ateinančių metų 

metinius planuos. 

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti 

pertraukų metu?  

Ugdomųjų veiklų pertraukėlių metu numatome 

organizuoti: žaidimus prie futbolo bei biliardo stalų, 

žaidimus ant interaktyvių grindų, žaidimus su bitutėmis 

robotais, šokių mankštos pertraukėlės stebint judesius 

„SMART“ lentoje, judėti ant gimnastikos kamuolių. 

Trumpalaikiai planai internetinėje erdvėje 

https://musudarzelis.lt/planavimo_formos_pildymas 

Prisijungiant prie šios programos reikalingi slaptažodžiai, 

nes dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo 2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426“ 

galiojimo, mes jums šių duomenų pateikti negalime. Esant 

būtinybei šie duomenys jums gali būti pateikti lopšelyje-

darželyje. 

Kokią fiziškai aktyvią veiklą numatote organizuoti 

prieš pamokas?  

Lopšelio-darželio fizinio aktyvumo planas. 

Numatome rytinius vaikų sutikimus lauke žaidžiant 

slėpynių, gaudynių, einant per kliūčių ruožus, tęsiamos 

rytinės mankštos. Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm 

Žiūrėti skyrelį „SVEIKA MOKYKLA - VEIKLŲ 

PLANAS“ 

Kokią dalį lėšų nuo visų mokyklos lėšomis 

finansuojamų būrelių numatote skirti sporto / 

fizinio aktyvumo būreliams finansuoti? 

Lopšelio-darželio fizinio aktyvumo planas. 

Turime judesio korekcijos mokytojo pareigybę ir mokamą 

paslaugą „Mažųjų krepšinio“ treniruotes vaikams. Galima 

skirti 10% metinių lėšų. Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm 

Skyrelis „METINIAI VADOVŲ UŽDAVINIAI-

https://musudarzelis.lt/planavimo_formos_pildymas
https://musudarzelis.lt/planavimo_formos_pildymas
http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
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Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita“ 

Kaip numatote mokiniams sudaryti galimybes 

išmokti plaukti?  

Organizuojami ir vykdomi įvairūs projektai, kuriuose 

vaikai kartu dalyvaujant tėvams ir plaukimo instruktoriams 

„Rokiškio baseine“ supažindinami su plaukimo 

pradžiamoksliu bei mokomi plaukti. Ateityje toliau 

rašysim ir teiksim prašymus dalyvauti finansuojamuose 

projektuose, kuriuose vaikai turės galimybę išmokti 

plaukti. Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm 

Žiūrėti skyrelį „SVEIKA MOKYKLA – 

DARŽELINUKAI MOKOSI PLAUKTI“. 

Kaip ir kokius fizinį aktyvumą skatinančius 

renginius numatote vykdyti ateityje?  

 

 

Taikome ir ateityje taikysime: 

 1. rytinė mankšta;  

2. judrieji žaidimai;  

3. muzikiniai- etnokultūriniai šokių būreliai;  

4. žygiai, šventės, akcijos, varžybos, iškylos; 

5. sportinės veiklos;  

6. aktyvios veiklos per ugdomuosius užsiėmimus vaikams;  

7. dalyvavimas respublikinėse ir rajoninėse sportinėse 

varžybose; 

8. plokščiapėdystės profilaktiniai užsiėmimai; 

9. dalyvausime „Sveikatiados“ veiklose; 

Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm 

Žiūrėti skyrelį „SVEIKA MOKYKLA - VEIKLŲ 

PLANAS“ 

3. Veiklos sritis – fizinė aplinka 

3.1. Mokyklos aplinkos 

pritaikymas pagal 

mokyklos 

bendruomenės fizinio 

aktyvumo poreikius 

Kaip numatote tęsti mokyklos fizinės aplinkos 

pritaikymo mokyklos bendruomenės fizinio 

aktyvumo poreikiams darbus ir (arba) išlaikyti 

esamą infrastruktūrą?  

Mūsų infrastruktūra ir inventorius yra atviri, prieinami ir 

tinkami visai lopšelio-darželio bendruomenei. 

Infrastruktūra (vidaus ir lauko) išplėtota ir palankiai 

vertinama visos bendruomenės, pvz., yra įrengtas „Pojūčių 

kambarys“, kuriame vaikai gali saugiai ir aktyviai žaisti, 

atnaujinta sporto salė, naujos SMART lentos, 

programavimas žingsniais kilimas, naujai įrengtas 

korekcinių mankštų kambarys, kuriame gausu įvairių 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
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priemonių. Lopšelyje-darželyje yra erdvė skirta aktyviam 

poilsiui, kurioje gausu sensorinių žaidimų. Priemonės 

visose erdvėse metų eigoje atnaujinamos. 

Lauke atnaujinti takeliai, kuriais vaikams patogu važinėtis 

paspirtukais, dviratukais, įrengtos laipynės, čiuožynės, 

sveikatingumo takelis, krepšinio stovai, futbolo vartai. 

Numatome lauke vaikams įrengti bėgimo takelį. 

Lopšelio-darželio aplinka atsispindi visuose renginiuose 

bei pridedamuose nuotraukų koliažuose. Prieiga per 

internetą:  

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm  

Ar numatote mokyklos teritorijoje įrengti vietas 

dviračiams, paspirtukams, riedlentėms ir kt. 

aktyvaus keliavimo priemonėms laikyti ir (arba) 

išlaikyti esamą įrangą, kaip to bus siekiama?  

Lopšelyje-darželyje yra įrengtos specialios vietos laikyti 

dviračiams ir paspirtukams. Yra pastatyti du nameliai, 

kuriuose laikome paprastus ir balansinius dviratukus, 

paspirtukus. Šias keliavimo priemones prižiūrime ir nuolat 

atnaujiname. 

Dalyvausime projektuose „Mes rūšiuojam“, kurių metu už 

surinktus taškus įsigysime įvairaus sportinio inventoriaus, 

paspirtukų, dviratukų. Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/naujienoms/naujienos-

2018/mes_rusiuojam/mes_rusiuojam.htm 

Sąskaitas už įsigytus paspirtukus, dviratukus dėl Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426“ galiojimo, mes jums 

šių pateikti negalime. Esant būtinybei šios sąskaitos jums 

gali būti pateiktos lopšelyje-darželyje. 

3.2. Mokinių fizinio 

aktyvumo skatinimas 

už mokyklos ribų 

Ar numatote sudaryti naujas arba tęsti esamas 

sutartis su sporto infrastruktūros valdytojais dėl 

galimybės naudotis jų bazėmis, trenerių 

paslaugomis, dalyvauti sporto klubų veiklose ir 

kt.?  

Dalyvaudami projektuose numatome pratęsti sutartį su 

„Rokiškio baseinu“. 

Lopšelio-darželio bendruomenė naudojasi visuomeninės 

paskirties objektais, skirtais fiziniam aktyvumui 

(gimnazijos stadionu, L. Šepkos parku, žaidimų parku) 

nuomos sutarčių nereikia.  

4. Veiklos sritis – žmogiškieji ir materialiniai ištekliai 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
http://www.rokvarpelis.com/naujienoms/naujienos-2018/mes_rusiuojam/mes_rusiuojam.htm
http://www.rokvarpelis.com/naujienoms/naujienos-2018/mes_rusiuojam/mes_rusiuojam.htm
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4.1. Mokytojų ir kitų 

ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas fizinio 

aktyvumo skatinimo 

klausimais 

Kaip numatote organizuoti mokytojų ir kitų 

ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesinių 

kompetencijų tobulinimą fizinio aktyvumo 

skatinimo klausimais? 

Judesio korekcijos pedagogas bei grupių mokytojai 

dalyvauja profesionaliuose tobulėjimo kursuose bent 2 

kartus per metus. Fizinio aktyvumo 4 komandos nariai turi 

vyr. mokytojo kvalifikacijas. 1 pedagogas planuoja vyr. 

mokytojo kvalifikaciją įgyti 2020 m.  

Numatome kiekvienais mokslo metais mokytojų 

bendruomenei suorganizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

renginį (konferencija, metodinė diena, seminaras). 

Informacija apie renginį bus įtraukta į ateinančių metų 

planus. 

4.2. Bendradarbiavimas su 

partneriais 

Kaip numatote kviesti gyvenamosios vietovės 

bendruomenės narius bei socialinius partnerius 

skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir dalyvauti 

fizinio aktyvumo veiklose? 

Vaikų tėvai yra susipažinę su lopšelio-darželio fizinio 

aktyvumo tikslais. Ir toliau skatinsime tėvus palaikyti ir 

įsitraukti į fizinį aktyvumą skatinančias veiklas. Kartu su 

socialiniais partneriais tėvams organizuosime seminarus 

apie vaikų fizinį aktyvumą, organizuosime sportines 

šventes visai bendruomenei.  

Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm  

Žiūrėti skyrelį „SVEIKA MOKYKLA- VEIKLŲ 

PLANAS“ 

4.3. Aprūpinimas 

materialiaisiais 

ištekliais 

Kaip ir kokį fiziniam aktyvumui reikalingą 

inventorių, metodinę medžiagą, mokymo 

priemones numatote įsigyti? 

Planuojamos papildomai įsigyti priemonės: 

Slidžių komplektai, rogučių, čiuožynių čiaužymui nuo 

kalno, įrengti bėgimo takelį, jogos kilimėlių, kamuolių, 

šaškių lentą, kojų apsaugos, dviračių ir paspirtukų 

dviratininkų šalmai, stovai tinkliniui žaisti.  

Priemonių įsigijimas bus numatomas metiniuose planuose.  

Dalyvausime aplinkosauginiuose projektuose, kur už 

surinktą buitinę techniką skiriami taškai. Už juos įsigysime 

naujo sportinio inventoriaus. 

Rašysime ir teiksime paraiškas įvairiuose finansuojamuose 

projektuose. 

5. Veiklos sritis – fizinio aktyvumo veiklos sklaida 

5.1. Fizinio aktyvumo 

veiklos patirties 

sklaidos vykdymas ir 

Kaip numatote skleisti fizinio aktyvumo patirtį? Supažindinsime tėvus su vaikų aktyvumu mažiausiai 1 

kartą metuose. Dalyvausime konferencijose, seminaruose, 

dalinsimės gerąja patirtimi su „Sveikatos mokymo ir ligų 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm
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jo plėtra prevencijos centru“, talpinsime informaciją lopšelio-

darželio svetainėje, fasebook internetinėje erdvėje, 

rengsime stendinius pranešimus, džiaugsimės vaikų fizinio 

aktyvumo rezultatais rajoninėje spaudoje. Parengsime 

filmuotą medžiagą apie vaikų  sveikatinimo veiklas 

lopšelyje-darželyje. 

Prieiga per internetą: 

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm  

Žiūrėti skyrelį „SVEIKA MOKYKLA- VEIKLŲ 

PLANAS“ 
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