
Fizinio lavinimo veiklos  

2021.02.01 - 2021.02.12 

 

Sveiki! Kviečiu visus prisijungti prie manęs,  linksmai sportuoti ir net skaičiuoti! 

Tėveliai,  labai prašau  pasidalinti įspūdžiais (nuotraukomis, video), kaip sekėsi 

namuose išbandyti mano pasiūlytus pratimus ir idėjas: 

Rutkauskas.ernestas@gmail.com 

O dabar: 

1. Mankštelė vaikams (5-6m.): https://youtu.be/gsbrbuQtDtM  

2. Mankštelė vaikams (2-4m.):  https://youtu.be/8P8f4F_Nncw  

 

VASARIO MĖNESĮ KVIEČIU VISUS  DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME PROJEKTE 

„IKIMOKYKLINUKŲ ŽIEMOS OLIMPIADA 2021“. 

Šio projekto tikslas - skatinti ikimokyklinių įstaigų ugdytinių šeimų sveiką gyvenimo būdą 

žiemos periodu. Kviečiu sportuoti ir siųsti savo nuotaikingiausias ir smagiausias sportinių veiklų lauke 

nuotraukas, adresu: Rutkauskas.ernestas@gmail.com, o nuotaikingiausios nuotraukos bus išsiųstos 

projekto organizatoriams, kurie sukurs video iš visų Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų.  

Kviečiu užpildyti nuotraukų (pa)naudojimo sutikimą (priedas Nr. 1) ir atsiųsti kartu su 

nuotraukomis. Tačiau jei esate prieš vaiko nuotraukų viešinimą už įstaigos ribų, tiesiog atsiųskite 

nuotraukas, kurios bus patalpintos tik lopšelio-darželio elektroninėje svetainėje ir vaikai dalinsis 

įspūdžiais vieni su kitais... 

VEIKLOS/IDĖJOS: 

Rekomenduoju vaikus supažindinti su sporto šakomis, tačiau veiklas lauke galite organizuoti 

pačias įvairiausias: 

  Sporto šakos: 

 dailusis čiuožimas - skambant muzikai, dalyviai čiuožia ledu dailiojo čiuožimo 

pačiūžomis; 

 biatlonas – daugiausia žiemos sportas (jį sudaro slidinėjimas ir šaudymas mažo kalibro 

šautuvu į penkis už 50 m. išdėstytus taikinius). Kviečiu  organizuoti estafetes: bėgimas 

ir sniego gniūžčių mėtymas į taikinius ir pan.; 

https://youtu.be/gsbrbuQtDtM
https://youtu.be/8P8f4F_Nncw
mailto:Rutkauskas.ernestas@gmail.com


 slidinėjimas – vienas iš sudėtingiausių ištvermės sportų. Varžybos yra vykdomos 

masiniu startu, sprintu, estafetėmis ir persekiojamais. Kviečiu organizuoti estafetes 

naudojant vaikiškas slides; 

 rogučių sportas – nusileidimo rogutėmis varžybų tikslas yra kuo greičiau rogutėmis 

nusileisti specialiai paruošta trasa. Kviečiu organizuoti estafetes „Kas greičiau?“: 

nučiuoš nuo kalno pasiekiant finišo liniją, 

trauks rogutes, 

 nučiuoš rogutėmis įvairiose padėtyse (atsisėdus, atsigulus) ir pan.; 

 akmenslydis – komandinis olimpinis žiemos sportas, vadinamas „šachmatai ant ledo“. 

Žaidimo esmė: stačiakampėje ledu dengtoje aikštelėje leisti savo akmenis taip, kad jie 

atsidurtų kuo arčiau nupiešto taikinio („namų centro“).  Kviečiu žaisti žaidimą - sniego 

gniūžtėmis pataikyti į taikinį („namų centras“), esantį paruoštos aikštelės centre 

(horizontalioje padėtyje) ir pan. 

 ledo ritulys – komandinis žaidimas, žaidžiamas ant ledu padengtos aikštelės. Žaidimo 

esmė: čiuožykloje dvi komandos stengiasi ritmušomis (lazdomis) įmušti ritulį į viena 

kitos vartus. Kviečiu darželio kieme, pasigaminus imitacinius, iš sniego vartus, žaisti 

žaidimą ,,Ledo ritulys“; 

 „tramplynai“ – čiuožimas nuo kalniukų. Kviečiu pasigaminti iš sniego mini 

tramplyną, mini tunelį ir išbandyti kliūčių ruožą... 

 

Smagių ir saugių pramogų sniege... 

 

          Fizinio lavinimo mokytojas Ernestas Rutkauskas                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas NR 1.  

 

.................................................................................................................... 

(vieno iš tėvų/ rūpintojų/ teisėto asmens atstovo vardas ir pavardė) 

 

.................................................................................................................. 

 

(el. paštas, telefono nr.) 

 

SUTIKIMAS 

 

DĖL VAIKO ATVAIZDO (PA)NAUDOJIMO 

„IKIMOKYKLINUKŲ ŽIEMOS OLIMPIADA 2021“ 

NUOTRAUKŲ KOLIAŽŲ VAIZDO ĮRAŠE 

 

.........................................................(įrašyti tinkamus žodžius: „sutinku“ / „nesutinku“), kad projekto 

Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2021“ nuotraukų koliažų vaizdo įrašas bus patalpintas internetinėse 

svetainėse: http://www.spragtukas.lt/ ir http://www.riukkpa.lt/ , kur yra matomas mano 

dukters/sūnaus....................................................................... atvaizdas. 

 

AŠ PASILIEKU TEISĘ prašyti atšaukti šį duotą mano sutikimą bet kuriuo metu. 

 

.................................................................................................... 

Vieno iš tėvų/ rūpintojų/ teisėto asmens atstovo parašas, vardas, pavardė 

 


