
 

 

PROJEKTO SVEIKAS KAIP RIDIKAS 

REKOMANDACIJOS MOKYKLAI 
 

ĮŽANGA 
Lietuvos moksleivių fizinis aktyvumas yra pasiekęs kritinę ribą ir, palyginus su kitų Europos šalių 
moksleivių judėjimo aktyvumu, Lietuva užima priešpaskutinę vietą Europoje (PSO) duomenys). 
Žemiausia mokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo norma – viena valanda per dieną. Lietuvoje 
ilgesniu nei reikalaujamas minimumas aktyvumu gali pasigirti vos vienas iš penkių 11–15 metų amžiaus 
vaikų.  
Tam, kad mokinys ryžtųsi fiziniam aktyvumui ir integruotų sveiko gyvenimo būdo principus į savo 
kasdieninį gyvenimą, pirmiausia ši veikla turi jį motyvuoti. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vykusios 
moksleivių diskusijų grupės (fokus grupės) metu paaiškėjo, jog jaunuolius sportuoti motyvuoja juos 
supanti aplinka, pomėgiai, draugai, sveikata ir įvaizdis.  
Viena iš svarbiausių aplinkų, kurioje gali ir turi būti efektyviai stiprinamas mokinių fizinis aktyvumas, 
formuojama motyvacija ir daroma didžiausia įtaka jų sveiko gyvenimo būdo pasirinkimui, yra mokykla.  
Mokykla, kurioje moksleiviai praleidžia didžiąją dalį savo dienos, turi daug galios sukurti tinkamą terpę 
mokinių fizinio aktyvumo skatinimui ne tik per kūno kultūros pamokas, bet ir visą jų buvimo mokykloje 
laiką. 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vykdomos programos ,,Darni mokykla“ dalyvės - ugdymo įstaigos - 
parodė gebėjimus netradiciniais metodais ugdyti besimokančiųjų vertybines nuostatas, kurios prisideda 
prie atsakingos už save ir savo aplinką asmenybės formavimo. 
Projektas ,,Sveikas kaip ridikas“ yra programos ,,Darni mokykla“ dalis. Viena iš programos temų yra 
mokyklos bendruomenės sveikos gyvensenos skatinimas.  
Dėl šios priežasties Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, skatindamas mokyklas aktyviai ir kūrybingai 
įgyvendinti sveikos gyvensenos, tarp jų ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklas, kviečia mokyklų 
bendruomenę naudoti parengtas projekto ,,Sveikas kaip ridikas“ rekomendacijas.  
Rekomendacijų tikslas – padėti ugdymo įstaigoms kurti palankią fizinę ir socialinę aplinką, užtikrinančią 
reguliarų ir kasdienį fizinį aktyvumą visiems moksleiviams.  
Šiose rekomendacijose pateikiami fizinių aktyvacijų pavyzdžiai, kaip aktyvias veiklas organizuoti prieš 
pamokas ir po jų, taip pat pertraukų metu, kaip į veiklų planavimą ir organizavimą įtraukti pačius 
moksleivius. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AKTYVŪS MOKYKLOJE – SĖKIMINGI GYVENIME  
 

Moksliniai įrodymai neginčijami: fizinis aktyvumas teigiamai veikia visus žmogaus gyvenimo 
aspektus. Jei vaikai mokykloje reguliariai juda, jų elgesys, dėmesys, lankomumas ir pasiekti rezultatai 
gerėja. Tai reiškia, kad ateityje jie bus fiziškai ir psichiškai sveikesni, veiklesni ir darbingesni. 
 
AKTYVI VEIKLA PADEDA VAIKAMS PASIEKTI GERESNIŲ REZULTATŲ MOKYKLOJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minučių, skirtų mankštai, gerina 
protinį aktyvumą ir susikaupimą visą valandą.  
 

Gerina smegenų veiklą 
Moksleiviai greičiau įsisavina mokymosi 
medžiagą. 
Gerėja jų atmintis, lengviau priima naują 
informaciją. 
Geriau geba planuoti ir organizuoti savo 
laiką. 
Lengviau sprendžia užduotis ir problemas. 
 

Gerina santykius mokyklos 
bendruomenėje 

Didina bendruomeniškumo jausmą. 
Gerina lankomumą ir skatina norą dalyvauti 
mokyklos gyvenime. 
Gerinami moksleivių santykiai ir elgesys. 
Moksleiviai patiria džiaugsmą ir 
pasitenkinimą, būdami mokykloje. 
 

Gerinami akademiniai pasiekimai 
 
Gerėja matematiniai ir skaitymo gebėjimai 
Vystosi protiniai gebėjimai 
 

Gerėja nuotaika 
 
Auga motyvacija ir gerėja savęs vertinimas 
Auga pasitikėjimas savo jėgomis, gerėja 
elgesys per pamokas 
 



 

 
 
 
 

REZULTATAI PRANOKSTA LŪKESČIUS 
 

 
AKTYVŪS MOKSLEIVIAI: GERESNĖ SMEGENŲ VEIKLA  
 

Naujausi moksliniai tyrimai apie galvos smegenų veikimo mechanizmus nepalieka jokių abejonių, 
kad aktyvi fizinė veikla gerina smegenų veiklą. 
Aktyvūs vaikai mokosi geriau, lengviau įsisavina mokymosi medžiagą. Fizinis aktyvumas lavina 
vaizduotę, atmintį, mąstymą, gebėjimą planuoti, sukaupti dėmesį ir kitus gebėjimus, reikalingus 
sėkmingam mokymuisi.  
Fizinė veikla aktyvina protinius procesus, reikalingus mokantis matematikos ir rašybos.  

 
AKTYVŪS MOKSLEIVIAI: GERESNI MOKYMOSI REZULTATAI 
 

Fizinis aktyvumas yra susijęs su geresniais akademiniais pasiekimais ir mokymosi rodikliais.  
Didėja tyrimų, įrodančių, kad fiziškai aktyvūs moksleiviai pasiekia geresnių rezultatų nei jų 
bendraamžiai, kurie juda mažiau ar yra pasirinkę neaktyvų gyvenimo būdą.  
Fizinė veikla prisideda prie moksleivių gebėjimų įveikti mokymo sunkumus. 

 
AKTYVŪS MOKSLEIVIAI: GERESNĖ NUOTAIKA  
 

Laimingi ir linksmi moksleiviai yra sėkmingesni mokykloje ir gyvenime.  
Tyrimai rodo, kad teigiama fizinio aktyvumo patirtis didina pasitikėjimą savimi ir savęs vertinimą, 
gerina nuotaiką, sumažina nusivylimą, įtampą ir nerimą, padeda kurti stipresnius, įvairiapusius ir 
draugiškus santykius.  

 
AKTYVŪS MOKSLEIVIAI: STIPRESNI RYŠIAI SU MOKYKLA  
 

Fizinis aktyvumas ir sportas formuoja moksleivių teigiamą požiūrį į mokyklą. Moksleiviai, kurie 
aktyviai sportuoja mokykloje, teigiamai vertina mokyklą ir joje įgytą patirtį bei žinias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KAS YRA „AKTYVUMĄ SKATINANTI MOKYKLA“  
 
Tai tokia švietimo įstaiga, kurioje aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas yra vienas iš pagrindinių 
ugdymo proceso organizavimo veiksnių. Tokioje mokykloje moksleiviams sudaroma galimybė 
dalyvauti fizinėje ir sporto veikloje pamokų metu, prieš pamokas ar po jų.  

 
Trys aktyvumą skatinančios mokyklos prioritetai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mažiausiai 60 minučių fizinio 
aktyvumo. 
Moksleiviai turi būti fiziškai 
aktyvūs prieš prasidedant 
pamokoms, per jas ir po pamokų.  
Pakeliui ir iš mokyklos, klasėse, 
koridoriuose per pertraukas, 

sporto salėje ir žaidimų aikštelėse.  
Net ir 10 minučių mankšta padeda 
pasiekti rekomenduojamą normą.  

 

Kokybiška kūno kultūros 

pamoka 

Visi moksleiviai turi reguliariai 
dalyvauti kūno kultūros 
pamokose, kuriose turėtų būti 
skiriama dėmesio fizinio 

raštingumo ugdymui. Visi 
dalyvaujantys vaikai turi 
mėgautis fizine veikla. 

 

Aktyvaus gyvenimo būdo 
kultūra  
Moksleiviai turėtų būti ugdomi 
tokioje aplinkoje, kurioje tėvai, 
mokyklos vadovai ir mokytojai 
stengiasi kurti aktyvų gyvenimo 

būdą propaguojančią kultūrą.  
 



 

Mažiausiai 60 minučių fizinio 

aktyvumo. 
Moksleiviai turi būti fiziškai aktyvūs prieš 
prasidedant pamokoms, per jas ir po pamokų.  
Pakeliui ir iš mokyklos, klasėse, koridoriuose per 
pertraukas, sporto salėje ir žaidimų aikštelėse.  
Net ir 10 minučių mankšta padeda pasiekti 
rekomenduojamą normą.  

 

 
                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITETINIAI VEIKSMAI 
1. Kiekvienam moksleiviui turėtų būti suteikta 

galimybė būti fiziškai aktyviu ne mažiau kaip 
60 minučių per dieną. 

Mes visada pirmiausiai atkreipiame dėmesį į 
aktyvius vaikus ir todėl mums atrodo, kad visi 
vaikai juda. Tačiau atidžiai pažvelgus į mokyklą ar 
žaidimų aikšteles, galime pastebėti, kiek vaikų 
sėdi ir stebi. Kad jie įsijungtų į aktyvią veiklą 
kartais pakanka tiesiog juos pakviesti išbandyti 
naują žaidimą arba sporto priemones. 
2. Suaugusieji turi stengtis paskatinti 

moksleivius būti aktyviais per pertraukas, 
kūno kultūros pamokas arba sporto 
užsiėmimų metu.  

Šiandien vaikų žaidimai daugiausia yra nejudrūs, 
t.y. sėdint (pvz. kompiuteris, mobilūs telefonai ar 
kiti įrengimai). Pertraukos tarp pamokų – puikus 
laikas paskatinti moksleivius pajudėti. 
3. Moksleiviai turi pajusti malonumą nuo 

judrios veiklos.  
Moksleiviai gali judėti, bet nepatirti dėl to 
malonumo ar džiaugsmo. Pratimai gali būti 
nuobodūs ir netinkami jų amžiui. Šią problemą 
galima išspręsti labai paprastai. 
Pavyzdžiui, aštuonerių metų vaikams yra daug 
įdomiau daryti tuos pratimus, kuriuos jis gali 
atlikti savarankiškai ir mokytis naujo įgūdžio. 
Buvo pastebėta, kad atmetus griežtas taisykles, 
jie lengviau įsitraukia į kūrybiškumo 
reikalaujančią veiklą, auga jų motyvacija ir 
susidomėjimas. 
 

TOBULINIMAS 
1. Moksleiviai turi turėti galimybę naudotis 

sporto priemonėmis prieš ir po pamokų bei 
per pertraukas tarp pamokų.  

Nekalbame apie tai, kad moksleivius reikėtų 
išleisti per pertraukas tiesiog pažaisti. Kalbame 
apie specialiai organizuotą žaidimą ar kitokią 
veiklą, kuriai vadovauja ir prižiūri mokytojas 
(pvz. pasivaikščiojimas, sporto rungtis). T.y. 
veikla įtraukta į ugdymo programą.  
2. Moksleiviai turi būti aktyvūs ne tik per 

pertraukas.  
Moksleiviai turi turėti galimybę pasirinkti. 
Aktyvios pamokos, aktyvios minutės pamokoje, 
specialios sporto programos prieš ar po pamokų 
sukuria sąlygas vaikų saviraiškai (Pavyzdžiui, „jei 
norite padaryti X, tuomet mes pirmiausia su 
muzika pašoksime ir sušilsime. O dabar, jei 
norite daryti Y, tada mes padarysime keletą 
šuoliukų ... "). 
3. Jei norime kurti aktyvumą skatinančią 

mokyklą, reikalingas strateginis požiūris.  
Jei norime pasiekti pageidaujamų rezultatų, 
reikia kruopštaus planavimo. Siūlomas 
dokumentas: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/0023
39/233920e.pdf  
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002339/233920e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002339/233920e.pdf


 

Kokybiška kūno kultūros pamoka 
Visi moksleiviai turi reguliariai dalyvauti kūno 
kultūros pamokose, kuriose turėtų būti skiriama 

dėmesio fizinio raštingumo ugdymui. Visi 
dalyvaujantys vaikai turi mėgautis fizine veikla. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Veiklos rūšys atsižvelgiant į moksleivių 
amžių.  

Dirbant su 3–5 metų vaikais, pageidautina 
sutelkti dėmesį į paprastus žaidimus, kurie 
padeda vystyti bazinius gebėjimus, tokius kaip 
mesti ir gaudyti kamuolį, bėgti, išlaikyti 
pusiausvyrą.  
6–8 metų vaikams svarbu paprastumas, 
žaismingumas, įvairumas. Taip pat svarbu 
pradėti ugdyti fizinio raštingumo įgūdžius.  
Vyresniems, 9–12 metų vaikams, svarbu įgyti 
komandinio žaidimo įgūdžių, taip pat įgūdžių, 
kurie reikalauja specialių fizinių gebėjimų.  
GERA PRAKTIKA 
1. Galimybė judėti pamokų metu 
Leiskite moksleiviams stovėti ar judėti per 
pamokas! Leisdami moksleiviams tai daryti, 
galite žymiai padidinti dėmesio koncentraciją ir 
mokomosios medžiagos suvokimą!  
2. Svarbu, kad mokytojai būtų pasirengę ir 

turėtų metodinių priemonių, leidžiančių 
tinkamai organizuoti fizinio aktyvumo 
veiklas klasėje.  

Kūno kultūros mokytojai, sporto treneriai, o kai 
kuriais atvejais patys tėvai gali suteikti 
profesionalių patarimų, pasiūlyti įdomių idėjų ir 
veiklos formų. Dalinkitės geriausiomis 
praktikomis su kolegomis.  
 

PRIORITETINIAI VEIKSMAI 
1. Kūno kultūros pamokoms turi būti skirta 

mažiausiai 135 minutės per savaitę.  
Ar jūsų mokykloje vertinamas fizinis ugdymas? 
Kokį statusą turi kūno kultūros pamoka? 
Ar kūno kultūros pamoka yra privaloma?  
Ar kūno kultūra yra lygiavertis dėstomas dalykas – 
kaip matematika ar gramatika?  
Visi moksleiviai, nepriklausomai nuo asmeninių 
aplinkybių, gebėjimų ir interesų turi dalyvauti 
fizinio lavinimo pamokoje. 
Visi be išimties moksleiviai turi dalyvauti kūno 
kultūros pamokose. Atsižvelgiant į moksleivių 
gebėjimus, pomėgius, asmenines aplinkybes, jie 
turėtų gauti tinkamą ugdymą. Net jei moksleiviai 
susižeidę ar traumuoti, negalima visiškai atleisti jų 
nuo dalyvavimo pamokose. 
2. Klasės auklėtojai ir kūno kultūros mokytojai 

turi gauti reikalingą profesionalų parengimą.  
Kūno kultūros mokytojai gali padėti mokytojams – 
suteikti jiems reikiamų žinių aktyvių veiklų 
organizavimui, padėti pravesti trumpas mankštas 
pamokų metu ar išmokyti elementarių pratimų. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kūno kultūros pamokos turi būti 
patrauklios  moksleiviams ir jos turėtų vykti 
jiems priimtina forma. 

Tiems, kurie vaikystėje turėjo neigiamos 
patirties, mintis, kad kūno kultūra gali atnešti 
džiaugsmo gali pasirodyti keista. Negalima 
vadovautis neigiama patirtimi. Jei moksleiviams 
bus suteikta galimybė rinktis iš kelių organizuotų 
veiklų, mes motyvuosime ir palaikysime juos, 
leisime rinktis jų amžių ir patirtį atitinkantį 
gebėjimų ugdymą. 
4. Gerai suplanuota ir subalansuota kūno 

kultūros ugdymo programa būtinai patiks 
moksleiviams.  

Moksleiviams reikia įvairaus judėjimo bei 
intensyvumo užduočių. Tai pritraukia jų dėmesį 
ir leidžia pasiekti optimalius rezultatus. Būtina 
užtikrinti įvairių judėjimo įgūdžių ugdymą, kurie 
vėliau leis vaikams patirti judėjimo džiaugsmą.  
TOBULINIMAS  
1. Kūno kultūros pamokos turi būti 

suplanuotos visoms vaikų grupėms, 
įskaitant vaikus su traumomis ir turinčius 
judėjimo sutrikimų.   

Daugelis mokyklų vengia įtraukti į kūno kultūros 
pamokas vaikus su traumomis ar turinčius 
judėjimo sutrikimų. Tačiau visi moksleiviai turi 
judėti ir netgi tiems vaikams, kurie turi judėjimo 
sutrikimų, galima parinkti tinkamus pratimus. 
Išimtys gali būti tik tada, kai to visiškai neleidžia 
daktaro išvados.  
2. Kūno kultūros pamokoje moksleiviai turi 

būti maksimaliai aktyvūs ne mažiau 50% 
pamokos laiko.  

Kūno kultūros pamokoje labai svarbus žinių apie 
fizinio judėjimo naudingumą aspektas. 
Kūno kultūros užsiėmimai leidžia moksleiviams 
suprasti kaip ir kodėl reikia judėti, kaip teisingai 
atlikti  įvairius pratimus ir nepatirti traumos.   
Nėra gerai, jei moksleiviai didžiąją pamokos dalį 
praleidžia laukdami savo eilės atlikti vieną ar kitą 
pratimą. Pageidautina, kad teorinė ir praktinė 
pamokos dalys būtų lygios ir laukimo laikas būtų 
sumažintas iki minimo.  
 
 

GERA PRAKTIKA  
1. Mokykla turi skirti lėšų kūno kultūros 

mokytojų kompetencijų tobulinimui.  
Kūno kultūros mokytojo kompetencija yra 
svarbiausias fizinį aktyvumą skatinančios 
mokyklos įrankis. Pratimai, kuriuos moksleiviai 
išmoks teisingai atlikti per kūno kultūros 
pamokas, gali tapti pagrindu juos naudoti per 
kitų dalykų pamokas, t.y. per aktyvias minutes.  
2. Moksleiviai turėtų fiksuoti savo aktyvios 

veiklos rezultatus (,,Judėjimo dienoraštis“).  
Moksleiviams svarbu žinoti apie savo galimybes 
ir pasiekimus. Jiems smagu siekti net tik 
asmeninių, bet ir komandinių rezultatų. Kūno 
kultūros pamokos puikiai tinka įdiegti į ugdymo 
programą komandinių ir asmeninių įgūdžių 
vertinimą bei įsivertinimą, padėti moksleiviams 
išsikelti tikslus ir įsivertinti sėkmę šiose srityse.  
3. Kūno kultūros pamoka turi ugdyti fizinį 

raštingumą, pasitikėjimą, suteikti žinių ir 
motyvuoti rinktis aktyvų gyvenimo būdą.  

Kūno kultūros pamokoje moksleiviai turi įgyti 
pagrindinių žinių ir įgūdžių ir išmokti teisingai 
jomis naudotis. Nors daugelyje mokyklų 
moksleiviai neturi galimybės kasdien dalyvauti 
kūno kultūros pamokose, tačiau išmoktus jose 
įvairaus sunkumo lygio pratimus jie gali atlikti ir 
kitų pamokų metu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aktyvaus gyvenimo būdo kultūra  
Moksleiviai turėtų būti ugdomi tokioje aplinkoje, 
kurioje tėvai, mokyklos vadovai ir mokytojai 
stengiasi kurti aktyvų gyvenimo būdą 
propaguojančią kultūrą. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORITETINIAI VEIKSMAI 
1. Mokytojai turi papasakoti vaikams apie 

fizinio aktyvumo svarbą.  
Gerai žinoma, kad sėkmės pamatas yra teisingas 
pateikimas. Kai aktyvi veikla pristatoma kaip 
įdomi, įtraukianti, įvairi pramoga, moksleiviai 
labiau linkę joje dalyvauti. 
2. Fizinis aktyvumas negali būti naudojamas 

kaip bausmė. 
Kartais mokytojai už blogą elgesį baudžia vaikus 
sėdėjimu ant suoliuko, nors jau žinoma, kad 
fizinė veikla gerina elgesį.  Tikriausiai esate 
matę, kaip moksleiviai buvo priversti daryti 
atsispaudimus, pritūpimus ar apibėgti stadioną. 
Toks elgesys neįkvepia  moksleiviams meilės 
sportui.  
3. Mokyklos turi pagal galimybes sudaryti 

sąlygas atvykti į mokyklą darnaus 
mobilumo priemonėmis.  

Mokyklos administracija galėtų pasirūpinti, kad 
šalia mokyklos būtų įrengti saugūs dviračių takai 
bei parkavimo aikštelės, kuriose moksleiviai 
galėtų saugiai palikti dviračius, paspirtukus, 
kitas priemones pamokų metu. 
TOBULINIMAS  
1.  Mokykloje turi vykti sporto renginiai 

visiems mokyklos moksleiviams.  
Net ir tada, kai galima judėti, ne visi moksleiviai 
tai daro. Labai svarbu suvokti tikrąją 
nedalyvavimo priežastį (drovumas, skausmo, 
nesėkmės, pašaipų ar kita baimė ar tiesiog noras 
užsiimti kuo nors kitu). 
 
 

2. Moksleiviai turi gauti ir atlikti jų jėgas 
atitinkančias užduotis.  

Mokykloje turi būti sekama ir fiksuojama, kiek 
laiko per dieną yra skiriama aktyviai veiklai.  Tai 
turi žinoti visi su moksleiviu dirbantys asmenys. 
Svarbu, kiekvieno trimestro ar semestro 
pabaigoje suvesti aktyviai veiklai skirtą laiką.  
3. Mokytojai, mokyklos personalas, klasių 

auklėtojai turi skatinti moksleivių aktyvią 
fizinę veiklą.  

Mokytojai gerai žino, kokią įtaką moksleiviui 
daro pagiriamieji žodžiai.  
Sveikinimo gestai, pagyrimai, medaliai, 
diplomai, lipdukai, žvaigždutės, linksmi šūksniai 
,,gerai padaryta!" ,,šaunuolis!“  - tai gautą patirtį 
padaro neužmirštama. 
GERA PRAKTIKA  
1. Moksleiviai turi suvokti fizinio aktyvumo 

naudą.  
Nėra jokios abejonės, fizinė veikla gali ir turi būti 
maloni. Tačiau vaikai taip pat turėtų suprasti, 
kaip veikia jų kūnas ir kodėl fizinis aktyvumas yra 
būtinas. Į tai svarbu atkreipti dėmesį ir kūno 
kultūros, ir kitose pamokose, ir net per 
pertraukas.  
2. Moksleiviai ima pavyzdį iš suaugusiųjų.  
Visiems vaikams reikia gero pavyzdžio, o ypač 
tada, kai tai susiję su fizine veikla. Kai vaikai 
matys, kad mokytojai, mokyklos administracija, 
klasių auklėtojai ir tėvai mėgaujasi fizine veikla, 
jie būtinai seks suaugusiųjų pavyzdžiu.  
3. Dalyvavimas fizinėje veikloje fiksuojamas.  
Dalyvavimas kūno kultūros pamokose yra 
vertinamas ir fiksuojamas. Tuo tarpu fizinis 
aktyvumas nėra apskaitomas. Fizinį aktyvumą 
skatinančios mokyklos turėtų fiksuoti 
moksleivių fizinį aktyvumą pasitelkiant įvairias 
mokyklai priimtinas forams (pvz. internetinis 
mokyklos tinklapis, mokyklos stendas ar kt.).  



 

 

DEŠIMT SVARBIŲ PRINCIPŲ, KURIE PADĖS PASIEKTI 

GREITŲ REZULTATŲ 

 
 

 
BŪTINOS AKTYVIOS PERTRAUKOS  

Fiziškai aktyvi pertrauka prisideda prie geresnės mokymosi proceso kokybės  dar 30–60 min. po jos. 
Įterptos aktyvios minutės į pamokos planą, judesio naudojimas mokymosi medžiagos suvokimui  
kitose disciplinose -puiki pradžia. 

 
TEGUL PADAŽNĖJA ŠIRDIES RITMAS  

Sveika širdis yra svarbus akademinės sėkmės veiksnys. Naudokite pratimus, dėl kurių padažnėja 
kvėpavimas – pavyzdžiui, šuoliukai žvaigždute, bėgimas vietoje ar šokinėjimas su šokdyne. 
Kuo geresnė moksleivio fizinė forma, tuo geresni rezultatai.   

 
NAUDOKITE BAZINIUS JUDĖJIMO PRATIMUS   

Tokie judesiai kaip vaikščiojimas, bėgimas, šokinėjimas, kamuolio mėtymas ir gaudymas yra fizinės, 
psichinės ir socialinės vaiko raidos pagrindas. 

 
TEGUL VAIKAI ŽAIDŽIA PER PERTRAUKAS  

Vaikai turi natūralų instinktą žaisti, kuris padeda jiems lavinti pagrindinius bazinius judėjimo 
įgūdžius. Tegul jie žaidžia pagal savo taisykles. 

 
DALYVAUJA VISI  

Atkreipkite dėmesį į vaikus, kurie nedalyvauja žaidime. Paskatinkite juos arba pasiūlykite jiems kitų 
veiklų.  

 
KURKITE ĮVAIROVĘ 

Suteikite vaikams galimybę rinktis ir išbandyti kitas veiklos formas. Tai leis vaikams įgyti įvairių žinių 
įgūdžių ir išlaikys jų susidomėjimą. 

 
APDOVANOKITE MOKSLEIVIUS  

Kad fizinė veikla būtų maksimaliai naudinga, suaugusieji turi kurti įtraukiančią ir įkvepiančią 
atmosferą.  

 
PADARYKITE FIZINIO AKYVUMO VEIKLĄ PRIORITETINE  

Kūno kultūra, lauko žaidimai ir sportas – galingiausias harmoningos asmenybės vystymo įrankis.  
Padarykite judėjimą savo mokyklos prioritetu. Aptarkite šį klausimą mokyklos mokytojų posėdyje. 
Leiskite aktyviai fizinei veiklai tapti neatskiriama mokyklos dienos dalimi. 
 
 
 
 



 

 
IŠSKLAIDYKITE KLAIDINGUS ĮSITIKINIMUS  

Nėra įrodymų, kad fizinis aktyvumas pamokoje neigiamai veiktų mokymosi procesą. Priešingai, 
aktyvios pamokos metu moksleiviams lengviau  išmokti skaičiuoti, rašyti, tai gerina jų elgesį. 

 
RODYKITE ASMENINĮ PAVYZDĮ   

Parodykite vaikams, kas yra aktyvus gyvenimo būdas: išnaudokite bet kokią galimybę žaisti ir judėti 
su jais. 
 

FIZINIO AKTYVUMO KLASĖS  
Tai pritaikyta klasės erdvė judėjimui. Klasės, kuriose moksleiviai gali stovėti, aktyviai judėti, sukinėtis. 
KEIČIAME TAISYKLES: 
Ilguose dalykiniuose pasitarimuose ar derybose jau tapo norma atsistoti, pasivaikščioti ir 
pasitampyti. Tai padeda susikaupti. Tokia pat reakcija bus ir moksleivių, jei jiems suteiksime 
galimybę pamokų metu stovėti, pasivaikščioti ir visaip pasisukioti.  
PAŠALINKIME KLIŪTIS: 
Perstatykite mokyklinius suolus taip, kad moksleiviai galėtų stovėti, neužstodami vienas kito, greitai 
judėti visoje klasės erdvėje pilnai dalyvaujant pamokos veikloje. Pritaikytą aktyviam judėjimui 
mokymosi klasę galima pažinti iškart į ją patekus. Niekas nesėdi, daug judesio, moksleiviai dalyvauja 
tai vienoje tai kitoje aktyvioje veikloje.  
TEISINGAI IŠDĖSTOME DARBO VIETAS 
Siekiant sutrumpinti  prie stalo praleistą laiką, moksleivių darbo vietas galima išdėstyti po visą klasę, 
kad jie galėtų judėti pirmyn ir atgal, atlikti įvairius pratimus bei stiprinti raumenis. Puikių rezultatų 
pasiektume, jei pakeistume baldus, pvz. vietoj kėdžių įsigytume sėdėjimui ir mankštinimuisi skirtus 
kamuolius. Taip pat galima užkelti kėdes ant rašomojo stalo ir atlikti užduotis atsistojus. Taip pat 
labai svarbu, kad moksleiviai judėdami stiprintų raumenis. Rezultatų ilgai laukti nereikės. 
 


