2020 metų Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir jų programos
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1.

Teikėjas

Programa

Arvydas Butkus

Drauge su teatru
į etnoekologinių
vertybių pasaulį

2.

Asta Galinienė

3.

Daiva Katinienė

Anotacija

„Drauge su teatru į etnoekologinių vertybių pasaulį“- tai
pasaulio pajautos ir meno suvokimo studijos praktinė
teminė programa vedanti į kūrybiškumo ir
etnoekologinių vertybių pasaulį, bei savęs pažinimą
teatrinėmis priemonėmis.
Užsiėmimai vyks su 12-19 metų vaikais. Jie orientuoti į
dialogą: tiek per veiksmą, tiek per pokalbį apie savęs bei
supančio pasaulio ekologinės pusiausvyros labai artimą
ryšį, tiek per etninę kultūrą, tiek per patį kūrybinį
procesą. Gamtos, žmonių tarpusavio santykių, etninės
kultūros ir ekologijos ryšio suvokimas. Ir kaip visa tai
atspindį arba gali atsispindėti kūrybiniame procese,
mene. Užsiėmimuose daug žaidžiama, vyksta
improvizacijos ir analitiniai pokalbiai padedantys būti
dėmesingiems. Kelia norą vystyti savo vaizduotę ,
užburia galimybe tai paversti kūrybiniu procesu. Veikla
vaiką įtraukia atviru, gyvu bendravimu tiek su draugais,
tiek su vadovu. O grįžus į namus ir su artimaisiais.
Bendravimo
„Bendraukime kartu“ sukuria erdvę pradėti formuoti
klubas
jaunųjų ugdytinių bendravimo anglų kalba įgūdžius,
skatinant nesivaržant išreikšti savo požiūrį į jau
pažįstamą aplinką ir naujai atrastus dalykus. Programa
pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, padedančia ugdyti
smalsų, gebantį bendrauti ir išreikšti savo nuomonę
žmogų, kuriam rūpi patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti
naujoves ir lengviau adaptuotis šiuolaikiniame pasaulyje.
Linijinių šokių
Linijiniai šokiai – gana populiari laisvalaikio praleidimo
studija (Joniškis) forma ir gera medžiaga vaikų choreografinėms
kompozicijoms, be to, vyksta daug su linijiniais šokiais

Kontaktai
Tel. 869802628; el. p.
arvyyd@gmail.com

Tel. +370 68219805, el. p.
gastas@gmail.com

Tel. 8 686 37957, el. p.
daivuckaxlx@gmail.com

4.

Gintaras Melinis

Karatė mokymo
kelias

susijusių renginių, todėl žinant jų kompozicijas atsiranda
galimybė dalyvauti įvairiuose seminaruose, festivaliuose
ir net varžybose, siekti aukštesnių lygių. Programos
dalyviai ne tik išmoks linijinių šokių praktiškai, bet gebės
atskirti jų stilius, naudoti linijinių šokių technikos
elementus. Programa skirta mokyklinio amžiaus
vaikams, siekiantiems saviraiškos galimybių
Karatė – tai kovos menas ir filosofija, gyvenimo Tel. 8 698 75102, el. p.
būdas, kurio esmė yra ne pergalė ar pralaimėjimas, o gintaras.melinis@gmail.com
geriausių žmogaus charakterio bruožų ugdymas,
nuolatinis dvasinis ir fizinis tobulėjimas, gėrio, grožio,
teisybės, idealų siekimas.
Karatė pratimai gali tapti ir puikia asmenybės
ugdymo priemone. Vaikas privalo paklusti griežtai
tvarkai, mokomas gerbti draugą, trenerį, varžovą. Per
pratybas vaikas turi sutelkti dėmesį, būti atidžiu ir
nuovokiu. Programoje akcentuojama tai, kad pradinis
jaunųjų sportininkų karatė kovos menų
veiksmų
mokymas turi būti nukreiptas tenkinti ugdytinių norą
judėti ir jo pagalba formuojamas pradinis rytų kovos menų
suvokimas ir nustatomi fiziniai auklėtinių gebėjimai.
Pratybų metu bus taikoma įvairiapusiška ir judri
veikla, suteikianti auklėtiniams judėjimo džiaugsmą,
laisvę ir teigiamas emocijas, tačiau kartu bus laikomasi ir
griežtai reglamentuotų karatė technikos veiksmų
mokymo bei fizinių pratimų atlikimo metodų.
Sieksiu, kad rytų kovos menų sporto
pradžiamokslis nebūtų vien aiškinimas, nes psichologai,
pedagogai-tyrėjai (Palaima, 1985; Kuklys, 1982,
Naužemys, Saplinskas, Kniukšta 2000) rekomenduoja su
vaikais daugiau žaisti bei judėti, atsisakant monotonijos ir
diktatoriško mokymo.

5.

Rita Padgurskienė

Molis

Molio lipdymo arba kitaip keramikos būreliai itin
Tel. 868238248,
reikalingi mokyklose, nes vaikai domisi lipdyba iš molio. el. p. padgurskiene@yahoo.com
Keramikos būrelyje vaikas gauna galimybę saviraiškai,
savo kūrybinių gebėjimų lavinimui, vaizduotės
lavinimui. Molis plastiškas, iš jo lengva kurti,
įgyvendinti savo kūrybinius sugebėjimus. Vaikai
paprastai lipdo puodelius, lėkšteles, jas dekoruoja,
puošia. Didesnių įgūdžių reikia, norint nulipdyti gyvūno
figūrėlę, bet turintiems meninių polinkių vaikams ir tai
nesunku. Mėgstami buityje naudojami daiktai –
pieštukinės, taupyklės, kiaušinių laikikliai. Vaikams
smagu spausti figūrėles iš gipsinių formų.
Būrelio veikloje svarbu vaikams parodyti, kiek
galimybių yra lipdyboje iš molio ir kiek erdvės jų pačių
saviraiškai. Kartais rezultatai apstulbina ir pačius kūrėjus,
tada stiprėja motyvacija, noras lipdyti. Labai svarbus ir
dekoravimas, priemonių įvairovė išgauti įvairias faktūras.
Darbelių apipavidalinimui naudojamas lakas, keramikai
skirti akriliniai dažai, bet dažnai vaikai pasirenka išdegtą,
bet niekuo nepadengtą savo darbelį – sako, toks
mieliausias, šiltas rankų darbas.
Lipdymas iš molio turi dar vieną svarbų faktorių –
lavinama smulkioji rankų motorika, o išlavėjusi
smulkioji motorika tiesiogiai susijusi su girdimuoju
suvokimu, gebėjimu skaityti ir rašyti. Todėl
rekomenduojama vaikams, turintiems logopedinių
problemų.
Lipdyti pradedame nuo virvelinės lipdybos, juk
virvelinei lipdybai jau tūkstančiai metų. Tai atrodo
paprasta ir nesunku neįgudusiai rankelei, bet kiek įdomių
daiktų galima sukurti. Vaikai susipažįsta su puodžių
darbais, įvairiomis keramikos degimo rūšimis, keramikos
tradicijomis mūsų krašte, pasisemia idėjų savo darbams
iš senovinių gaminių.

6.

Sandra Paulavičienė

Šokame su
,,Kibirkštėle“ –
jaunimo grupė

7.

Sandra Paulavičienė

Šokame su
,,Kibirkštėle“ –
jaunių grupė

Programa skirta sceninės patirties turintiems 14-19 m.
moksleiviams. Programoje dalyvaujantys jaunuoliai
mokosi liaudiškų ir kitų žanrų šokių, tobulina
choreografinius įgūdžius, gerina fizinį pasirengimą,
ugdosi taisyklingą laikyseną ir judesių koordinaciją,
tobulina sceninį meistriškumą, tenkina saviraiškos
poreikį, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, ugdosi
atsakomybės, pareigingumo, pilietiškumo, tolerancijos,
bendruomeniškumo įgūdžius, kultūrines ir menines
kompetencijas, įgyja pasitikėjimo savo jėgomis, mokosi
būti atsakingi ne tik už save, bet ir už kitus. Studijos
nariai aktyviai koncertuoja mieste, rajone, šalyje ir
užsienyje, dalyvauja konkursuose ir festivaliuose, garsina
ir reprezentuoja Joniškio miestą, Mato Slančiausko
progimnaziją bei Mato Slančiausko vardą šalyje ir už jos
ribų.
Programa skirta 9-11 m. berniukams ir mergaitėms, kurie
jau yra įgiję lietuviško sceninio šokio pagrindus.
Programoje dalyvaujantys vaikai toliau tobulins
choreografinius įgūdžius, gerins fizinį pasirengimą,
ugdysis taisyklingą laikyseną ir judesių koordinaciją,
tenkins saviraiškos poreikį, įgis pasitikėjimo savo
jėgomis ir gebėjimais. Vaikai mokysis lietuviškų bei kitų
tautų sceninių šokių, susipažins su kitais šokio žanrais,
dalyvaus koncertinėje veikloje savo mokykloje, mieste,
rajone bei šalyje, taip garsindami bei reprezentuodami
Joniškio miestą, Mato Slančiausko progimnaziją bei
Mato slančiausko vardą. Vaikai mokysis dirbti
komandoje, bendromis jėgomis siekti užsibrėžtų tikslų,
būti atsakingais ne tik už save, bet ir už visus kolektyvo
narius, ugdysis tolerancijos, pareigingumo, pilietiškumo,
tautiškumo, bendruomeniškumo įgūdžius, kultūrines ir
menines kompetencijas.

Tel. 861613266, el. p.
sandrapaulaviciene@yahoo.com

Tel. 861613266, el. p.
sandrapaulaviciene@yahoo.com

8.

Ruslanas Prokopenko

Sveikas, greitas
ir stiprus

Moksleivių fizinio aktyvumo ir sporto ugdymas
Tel. 867186511, el. p.
stiprinanat ne tik organizmo sveikatą, bet sudarant
rprprokopenko@gmail.com
vaikams daugybę prielaidų siekti aukštų pasiekimų ir
intelektualinėje veikloje. Vaikų ir jaunimo užimtumas
kuo daugiau jų pritraukiant ir supažindinant su sveika
gyvensena ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo formomis.
Vaikai pagal amžių bus skirstomi į grupes tam, kad
ugdymo metu naudojamos veiklos ir metodai būtų saugūs
ir prieinami visiems. Formuosime saugų ir sveiką
mokinių požiūrį į gyvenimą be alkoholio ir kitų narkotikų
vartojimo. Bus ugdomos iniciatyvumo, kūrybingumo ir
komunikavimo kompetencijos. Teorinėje ugdymo dalyje
bus bendraujama temomis, kurios yra opios jų amžiuje.
Jose bus suteikta visa reikalinga informacija. Didelis
dėmesys teorinių užsiėmimų metu bus skiriamas vaikų
socializacijos aktualijoms, sveikos gyvensenos temoms.
Praktinių užsiėmimų metu bus ugdomos vaikų fizinės
ypatybės: koordinacija, greitumas, šoklumas, jėga,
lankstumas, ištvermė. Bus vykdomos komandinės ir
individualios didaktinės rungtys bei žaidimai, kurie padės
vaikams socializuoti ir komunikuoti grupėse, lavins jų
kūrybiškumą, atsakingumą. Užsiėmimų metu taip pat
gaminsim ir ragausim maistą iš sveikatai naudingų
produktų, susipažinsim su sveikatai naudingais ir
nepalankiais produktais. Vaikai sužinos apie sveikos
mitybos svarbą ir privalumus, bus supažindinti ir su
žinomais, ir su mažai dar žinomais sveikais maisto
produktais ir iš jų pagamintais patiekalais bei nauda
mūsų organizmui. Važiuosim į bėgimo varžybas po
Lietuvos miestus ir miestelius, vaikai „užsikraus“
geromis emocijomis po varžybų visi gaudami atminimo
medalius, susipažins su dar nematytomis Lietuvos
vietomis, mūsų šalies istorija. Darysim turistinius žygius
pėsčiomis ir dviračiais, kurių metu vaikai lankys įžymias

9.

Lietuvos skautija

Skautauk
(Joniškio r. sav.)

mūsų apylinkių vietas ir turiningai leis laisvalaikį
gryname ore. Vaikai bus supažindinti su grūdinimosi
ypatumais ir privalumais bei galės patys praktiškai
išbandyti šį gamtos mums teikiamą stebuklą ir pajausti
grūdinimosi naudą sveikatai bei stiprinti savo imunitetą.
Po programos mokiniai gebės savarankiškai ir kritiškai
įvertinti su sveiku gyvenimo būdu susijusią informaciją,
pasirinkti sveikatai palankesnę elgseną, gebės padėti
kitiems. Išmanys įvairias sveikos gyvensenos praktikas,
metodus ir jų taikymo būdus. Skatinsim jaunų žmonių
pilietiškumą, ugdysim bendradarbiavimo gebėjimus bei
gebėjimą padėti kitiems. Pvz.: prieš didžiąsias metų
šventes – šv. Kalėdas kartu su vaikais kepsime kūčiukus
arba sausainius ir kartu juos išvežiosime buvusiems
Žagarės gimnazijos mokytojams ir vienišiems garbingo
amžiaus žmonėms.
Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu
„skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis
veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir
veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo
sistema, įžodis ir priesakai, simbolika, veikla
bendruomenėse). Užsiėmimų veiklos organizuojamos
pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21)
m.). Programos teminė sritis STEAM, kuri yra įdomi ir
naudinga vaikams. Skautiškame ugdyme akcentuojamas
kūrybiškumas ir techninė kūryba kaip tarpdisciplininė
prieiga, derinant su atskirų mokomųjų sferų ypatumais.
Gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų, menų ir
matematikos sritys suvokiamos kaip viena neatsiejama
ugdymo dalis ir įgyvendinama per programos temas,
siūlomas konstravimo (pionerijos) veiklas, kūrybinius
projektus, gamtos mokslų eksperimentus. Vaikai
veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria
simboliką, prisiima pareigų, pasirenka temą, kelia idėjas,

Tel. 861562937, el. p.
nvs.skautai@gmail.com

10.

VšĮ „Spalvų Harmonija“

YAMAHA
muzikos
mokyklos
programa
„Linksmieji

svarsto įvairiausias veiklas, planuoja įgyvendinimą,
vykdo numatytas veiklas, praktiškai išbando ir stiprina
įgūdžius, reikalingus žygiuose, stovyklose, aptaria
rezultatus ir asmenines įgytas patirtis. Aktyviųjų metodų
pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos ir
pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi
elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį,
stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija,
mokosi stovyklauti, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka
gerąjį darbelį vietos bendruomeneu. Užsiėmimuose
vaikai susiduria ir bando spręsti realiame gyvenime
iškylančias problemas, ugdosi bendravimo bei
bendradarbiavimo gebėjimus. Programa paremta
pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis
asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju
vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant
specialius ženklus-simbolius. Taip sudaromos sąlygos
mokytis ir pritaikyti gamtos mokslų, technologijų,
inžinerijos, menų ir kūrybos, bei matematikos žinias,
ugdytis jiems svarbias kompetencijas, kritinį mąstymą,
turėti savo nuomonę, būti savarankiškais, domėtis
viskuo, kas vyksta aplinkui, įtvirtinti ir gilinti žinias,
išgirstą teoriją taikyti praktiškai ir patiems išsiaiškinti,
kaip viskas veikia iš tikrųjų. Programoje dalyvaujantys
vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, sustiprina
savo pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi,
patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų
įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant
naujų draugų.
"Linksmieji klavišai" – viena iš Yamaha Academy of
Music Hamburg sukurtų programų, neturinti analogų
muzikiniame vaikų lavinime. Programoje išnaudojami
unikalūs vaikų muzikinės raidos šansai. Mėgdžiodami ir

Tel. +37061469517, el. p.
falista@gmail.com

klavišai
vaikams“

11.

VšĮ „Saned“

Užauginkime
futbolininką
Joniškyje

12.

VŠĮ „Robotikos
Akademija“

Smagioji
RobotikaJoniškis

konkrečiais metodais mokomi vaikai, muzikinės kalbos
mokosi taip pat, kaip gimtosios kalbos.
Grupiniai užsiėmimai neabejotinai skatina mokinių
socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus –
mokiniai mokosi susikaupti, bendradarbiauti su kitais
grupės nariais, nuosekliai dirbti. Muzikuojant ugdomas
bendrystės jausmas, todėl tokius užsiėmimus taip pat
turėtų rinktis nedrąsūs, socialiai pažeidžiami vaikai.
Užsiėmimų metu išmokoma žaisti futbolą, sukuriamos
sąlygos sąžiningai varžytis, plėtojamos garbingo žaidimo
vertybes, mokomasi geriau save pažinti, labiau pasitikėti
savimi, bendradarbiauti.
Programos tikslas – sudominti ir motyvuoti vaikus
mokytis STEM dalykų ir juos taikyti sprendžiant
kasdienio gyvenimo ir juos supančios aplinkos iššūkius.
Skatinamas vaikų bendradarbiavimas tiek tarpusavyje,
tiek su mokytoju. Sprendžiamos įvairios iškilusios
problemos pasitelkiant į pagalbą robotus.Vaikai mokosi,
eksperimentuoja ir teorines žinias įtvirtina per žaidimą,
konstruodami ir programuodami linksmuosius LEGO
EDUCATION MINDSTORMS robotus. Kiekvienoje
klasėje, atitinkamai pagal vaiko amžių, yra vystomos šios
mokomųjų dalykų kompetencijos, remiantis Robotikos
Akademijos sukurtais kompetencijų kampainiais.
Sutelkiamas dėmesys į šias ugdytinio kompetencijas:
gebėjimą žaisti grupėje, gebėjimą planuoti, gebėjimą
tyrinėti, eksperimentuoti, gebėjimą bendradarbiauti,
gebėjimą bendrauti, gebėjimą klausyti užduočių,
gebėjimą dalintis idėjomis, gebėjimą priimti sprendimus,
gebėjimą skaityti, skaičiuoti ir ,svarbiausia, gebėjimą
savarankiškai spręsti uždavinio metu identifikuotas
problemas.

Tel. 862315002, el. p.
e.bernotas@inbox.lt

Tel. 8 5 2525713, el. p.
info@robotikosakademja.lt

13.

VŠĮ „Robotikos
Akademija“

Ankstyvoji
RobotikaJoniškis

14.

Lietuvos šaulių sąjunga

Joniškio krašto
jaunųjų šaulių
pilietinio
ugdymo
programa

Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas.
Remiantis Lego sukurta vaikų mokymo programa 4C
(bendrauk, konstruok, mąstyk ir tęsk), vaikai ugdo
komandinio darbo įgūdžius, mokydamiesi robotikos ir
programavimo pagrindų. Robotikos akademijos sukurta
programa remiasi integruotu ugdymu, kurios turinys
ruošiamas pagal mokyklos dėstomas programas.
Robotikos būrelių metu įgytos žinios leidžia vaikams
laisvai jaustis pamokose, o pamokų metu įgytas žinias
vaikai gali integruoti robotikoje. Pirmoje klasėje
vaikams yra ugdomos kompetencijos pagal pirmos klasės
kompetencijų kampainį. Pagrindinės ugdomos
kompetencijos yra: skaitymas, rašymas, planavimas,
bendradarbiavimas, žaidimas grupėje, bendravimas
grupėje, gebėjimas tyrinėti, judėti, klysti bei gebėjimas
klausyti. Lankant vis kitą klasę, kompetencijų kampainis
įgauna papildomą kampą su papildoma kompetencija.
Programos tikslas - ugdyti patriotišką, pilietišką, aktyvų
jaunimą, skatinti tarpusavio bendravimą ir
bendradarbiavimą, propaguoti Šaulių sąjungą, Krašto
apsaugą bei supažindinti su statutinių organizacijų veikla.
Moksleiviai, dalyvaujantys šioje programoje, gebės dirbti
komandoje, siekti užsibrėžtų tikslų. Užsiėmimų metu įgis
teorinių ir praktinių žinių: išmoks tvarkingai nešioti
šaulio uniformą, mokysis elgesio rikiuotėje, žygiavimo
elementų, taktikos. Šioje programoje daug dėmesio bus
skiriama ir bendram fiziniam pasiruošimui. Taip pat
mokysis saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo kalibro
šautuvais. Susipažins su pagrindiniais reikalavimais
ruošiantis žygiui, mokysis orientavimosi vietovėje ir
asmeninės higienos laikymosi lauko sąlygomis,
išgyvenimo ekstremaliose situacijose. Programos
dalyviai spręs įvairias komandines užduotis, kur bus
ugdomos komunikavimo, asmeninės bei lyderio

Tel. 8 5 2525713, el. p.
info@robotikosakademja.lt

Tel. 8 618 20573, el. p.
siauliai@sauliusajunga.lt

15.

Asta Valienė

Bendraukime
įdomiau

16.

Vaidas Valiukas

Žaidžiame
judriuosius
žaidimus: stalo
tenisą, futsalą,
mažąjį futbolą,
futbolą

17.

Deivydas Vištaitis

Mus vienija
krepšinis

kompetencijos. Be užsiėmimų jaunimas dalyvaus
pažintiniuose ir patriotiniuose žygiuose, valstybinėse
šventėse, pažymės įsimintinas Lietuvai dienas. Ši
programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstančius
moksleivius nuo 11-19 metų amžiaus.
Neformaliojo ugdymo programa „Bendraukime įdomiau“
sukuria erdvę ugdyti gebantį komunikuoti jauną žmogų,
lavinti jo kūrybingumą, skatinti iniciatyvumą, atskleisti
organizacinius įgūdžius, skatinti domėjimąsi gamtos
mokslais, tyrinėti, eksperimentuoti.
Judrieji žaidimai – visapusiška nauda. Stalo tenisas
stiprina regėjimą, lavina orientavimąsi, gerina atmintį.
Visos trys futbolo rūšys stiprina širdies ir viso organizmo
darbą. Futsalas (salės futbolas) puikiai tinka žaisti žiemos
ir blogo oro periodu. Mažasis futbolas ant dirbtinės žolės
dangos tinka žaisti visus metus. Vasarą puikiausias
sportas – žaisti futbolą gryname ore.
Krepšinis - yra vienas iš pagrindinių sveikatos ir fizinio
ugdymo priemonių žaidimų srityje. Krepšinyje, kaip ir
kituose žaidimuose būdingas lenktyniavimas, pergalės
siekimas, įvairios emocijos, ugdomi pagrindinių judesių
(bėgimų, šuolių, metimų, gaudymų, perdavimų ir kt.)
motoriniai įgūdžiai, tobulinamos fizinės ypatybės, tokios
kaip judesių koordinacija, greitis, vikrumas, jėga,
ištvermė, grūdinamas organizmas, organizmo adaptacija
prie sunkių fizinių krūvių, aktyvėja kūrybinis
žaismingumas, tobulėja psichinės ir moralinės savybės
(sumanumas, išradingumas, pagarba, suvokimas).
Programos „Mus vienija krepšinis“ esmė, parodyti
moksleiviams krepšinio žaidimo subtilybes, grožį, jo
naudą kūnui ir sielai. Dažnai kalbama, kad žaidimas
grupėje tiesiogiai veikia socialinį besimokančiųjų elgesį.
Grupiniai užsiėmimai neabejotinai skatina mokinių
socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus –
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Deivydas Vištaitis

Vaikų fizinis
ugdymas ir
sportiniai
žaidimai

mokiniai mokosi susikaupti, bendradarbiauti su kitais
grupės nariais, nuosekliai dirbti. Mokiniai išmoks
krepšinio teorijos, įvairių technikos ir taktikos veiksmų,
patobulins jau mokamus technikos ir taktikos veiksmus.
Pratybų metu patys savarankiškai mokinsis priimti
reikiamus ir tinkamus sprendimus įvairiose žaidimo
situacijose. Užsiėmimų metu skatinsiu ugdytinius
bendradarbiauti, kūrybingai, atsakingai, nepažeidžiant
taisyklių spręsti jiems pavestas užduotis, ugdysiu
pagarbos vienas kitam principo, sportinio „fair play“
žaidimo principo. Pramokę pagrindinių veiksmų ir
žinodami krepšinio taisykles, gebės pritaikyti sukauptą
informaciją ir technikos bei taktikos veiksmus varžybiniu
momentu. Vaikai smagiai praleis savo laisvalaikį būdami
fiziškai aktyvūs ir prasmingai leisdami laiką.
Vykdomų užsiėmimų esmė – aktyvus laisvalaikis
žaidžiant sportinius žaidimus ir užsiimant vaikų fiziniu
ugdymu, skatinant jų užimtumą sportuojant. Sportinėje
veikloje vaikai stiprins tiek fizines tiek psichologines
savybes. Vaikai bus mokomi žaisti įvairius sportinius
žaidimus, sužinos įvairių sportinių žaidimų technikos
veiksmų ir mokės juos žaisti. Fizinis ugdymas – fizinių
ypatybių ir gebėjimų, reikalingų visapusiškai žmogaus
veiklai, ugdymas fiziniais pratimais. Fizinio ugdymo
tikslas – fizinio lavinimo ir auklėjimo priemonėmis
išugdyti sveiką, stiprų, ištvermingą, gražų, išsilavinusį ir
dvasiškai turtingą žmogų. Fizinis aktyvumas turi būti
malonus, individualiai pasirinktas įprotis, be kurio
neįsivaizduojamas gyvenimas ir tai yra būtina ir
neatskiriama sveikos gyvensenos dalis, teigiamai
veikianti vaiko, o vėliau ir suaugusiojo sveikatą.
Žaidimai yra puiki fizinio ugdymo forma. Jie ugdo vaikų
ir paauglių fizines bei dvasines ypatybes, formuoja jų
pasaulėžiūrą bei pasaulėjautą.
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Vaida Zubavičienė

Žaidžiame su
STEAM

20.

Tomas Aleknavičius

Draugauju su
kamuoliu

Sportiniuose žaidimuose jungiamas aktyvus individualus
atskirų žaidėjų, kelių arba tam tikros grupės žaidėjų ir
visos komandos narių bendradarbiavimas. Užsiėmimų
metu vaikams suteikiama naujų žinių, mokoma naujų
judesių ir judesių junginių, skiepijami nauji įgūdžiai,
ugdomos fizinės ypatybės.
Atliksime bandymus pagal STEAM programą. Ugdysime
mokinių gamtamokslinius gebėjimus. Dirbs individualiai,
vyks veiklos poromis ir grupėse. Stengsis tiksliai atlikti
tyrimus. Iš anksto bus pasirengta veiklai, priemonės
paruoštos darbui. Veiklos dalyviai (vaikai) laikysis
nurodytų saugos reikalavimų. Mokinių veiklos rezultatai
parodys išsikeltų veiklos siekinių įgyvendinimą.
Programa skirta 6-19 metų vaikams. Vykdomų
užsiėmimų esmė – aktyvus laisvalaikis su kamuoliu.
Supažindinti vaikus su įvairiausiais sportiniais žaidimais.
Skatinti vaikų užimtumą sportuojant.
Turinys: fizinių, psichologinių savybių stiprinimas
sportinėje veikloje. Vaikai bus mokomi žaisti krepšinį,
futbolą, tinklinį, kvadratą ir kitus įvairius judriuosius
žaidimus su kamuoliais.
Numatomos veiklos: sportiniai užsiėmimai, varžybos,
stovyklos, ekskursijos, varžybų stebėjimas, kelionės,
turnyrai ir kiti viešieji renginiai.
Nauda vaikams: aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas,
bendravimas, bendradarbiavimas, akiračio plėtimas,
naujų kompetencijų įgijimas, apdovanojimai.
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