
 

 

 

 

 

 

 

DATA: 2015 m. spalio 27 d.  

 

VIETA: sporto salė 

 

TEMA: „Judu ir laisvai kvėpuoju“ 

 

TIKSLAS: Atkreipti pedagogų ir vaikų dėmesį į taisyklingą kvėpavimą fiziškai aktyvios veiklos metu. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Kūrybiškai integruoti kvėpavimo pratimus į kūno kultūros užsiėmimus. 

2. Dalintis gerąja darbo patirtimi su Respublikos pedagogais. 

 

PRIEMONĖS: gimnastikos kilimėliai, plastiko kamuoliukai, lankai, šiaudeliai, muilo burbulai, balionai, popierinių rankšluosčių ritinėliai 

 

 



KŪNO KULTŪROS 

VALANDĖLĖS DALYS: 

VEIKLŲ METODAI IR 

FORMOS: 
VAIKŲ MOTYVAVIMAS: 

Įvadinė dalis: (1-2 min) 

 Žodinis supažindinimas 

 Vaikų minčių lietus „Kas 

kvėpuoja?“ 

Vaikai supažindinami su kūno kultūros valandėlės tema, planuojama veikla, 

prisiminamos saugaus ir sveiko vaiko sporto salėje taisyklės. Surengiamas vaikų 

„minčių lietus“, skatinant vaikų suvokimą apie kvėpavimą. Smagiausios mintys -

Rapolas: „Kvėpuoja visi: gyvūnai, žmonės“, Vytautas: „Girdžiu garsą iš burnos. 

Garsas garsus“. Augustė: „Įkvėpti oro, iškvėpti iš burnos“. 

Palaipsniui nusiteikiama pagrindinei veiklai. 

 

 

 

 

 

Pagrindinė dalis: (15 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imitaciniai „Gyvūnų 

gimnastikos“ judesiai: 

aiškinimas, demonstravimas, 

vaikų saviraiška 

 

 

 

 

Pasirinktas veiklos siužetas „Gyvūnų gimnastika“. 

Sporto salės pradžioje išdėliojami 

gimnastikos kilimėliai, plastiko 

kamuoliukai. Vaikai eina kilimėliais, 

kurie tampa sausuma, tilteliais, 

išsirenka norimą kamuoliuką, vietą ir 

įsitaiso taip, kaip kiekvienam patogu. 

Po vieną apibūdina, kuo yra panašūs į 

gyvūnus, rodo gyvūnams būdingus 

judesius, atkartoja jų garsus. 

Prisiminę, kaip žiovauja liūtas, giliai įkvepia ir pučia į kamuoliuką. Pratimas 

kartojamas įvairinant įkvėpimo ir iškvėpimo trukmę vaikams vardinant įvairius 

gyvūnus: šuniukas įkvepia greitai 5 kartus per nosį tarsi užuosdamas kaulą, iškvepia 

giliai, su atsidusimu. Žirafa atsigula ant nugaros, įkvėpiant pro nosį kelia kojas ir 

rankas, iškvėpiant pro burną leidžia kojas ir rankas, iš lėto atsisėda.  

 



 

 

 

 

 

 

Pagrindinė dalis: (15 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 Rato žaidimai 

Imitavimas, 

vaikų saviraiška 

 

 

RATO ŽAIDIMAI: 

„Kaip kvėpuoja gyvūnai?“ 

Taikant rato metodą vaikai drauge su auklėtoja 

atsisėda ant gimnastikos kilimėlių. Prisimena ir 

po vieną sako, kaip kvėpuoja begemotas, parodo 

(išpučia pilvą), kaip kvėpuoja ir ražosi kačiukas 

(įkvepia, išriečia nugarą, nuleidžia galvą), kaip 

pyksta jautis (įkvepia pro nosį, ją suraukia ir 

šnopuojant iškvepia).  

 

„Vandens burbulai“. Taikant rato metodą vaikai 

sutupia į lankus. Prisimena, kokius žino vandens 

gyvūnus ir imituoja kvėpavimą po vandeniu: 

įkvepia, sulauko kvėpavimą iki 2-3 s ir iškvepia, 

sakydami „Bul, bul, bul“. Priešais vaikus rato 

viduryje paruoštas lankas, jame spalvoti kamuoliukai 

– burbuliukai. Rankose vaikai laiko šiaudelius. Jais 

bando pūsti į kamuoliukus pagal savo šiaudelio 

spalvą iš krašto į vidurį pakaitomis įkvėpdami per nosį ir iškvėpdami pro burną. 

 

„Pasislepę muilo burbulai“. Pats smagiausias vaikų žaidimas, kuris šįkart 

paįvairinamas ir balionais. Vaikai-ieškotojai sutupia ant kilimėlių ir užsimerkia. Tuo 

metu auklėtoja ir jos pagalbininkai (norintys jais tapti vaikai) išdėlioja po sporto salę 

muilo burbulus ir balionus. Po sutarto signalo, vaikai-ieškotojai atsimerkia ir laisvai 

judėdami po salę ieško paslėptų daiktų. Suradę, tupia ant kilimėlių ir su giliu 

įkvėpimu-iškvėpimu pučia savo „radinį“ iki sutarto skaičiaus. Vėliau keičiamasi 

vaidmenimis. 

 

„Kaukia vilkas“. Taikant rato metodą vaikai 

sustoja ratu, akcentuojamas stovėjimas tiesia 

nugara. Rankose – popierinių rankšluosčių 

ritinėliai. Giliai įkvėpdami per nosį vaikai 

priglaudžia lūpomis ritinėlį ir skleidžia garsą 

atvira burna „AAA-UUU“ . Laukiama, kol visi 

„vilkai sukauks“ tol, kol užtenka oro. Kyla 

džaugsmingos emocijos. 



KŪNO KULTŪROS 

VALANDĖLĖS DALYS: 

VEIKLŲ METODAI IR 

FORMOS: 
VAIKŲ MOTYVAVIMAS: 

Baigiamoji dalis: (2-3 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ramūs žaidimai 

 

 

 

 

 

RAMŪS ŽAIDIMAI: 

„Perduok briedžio energiją“. Eiga: vaikai susėda ratu. Po sutarto signalo, išskaičiavus 

energingiausią vaiką nuo jo siunčiama energija ratu: suglaudžiami delnai ir pro 

paliktą tarpelį stipriai įpučiama oro. Kad būtų linksmiau, kiekvienas vaikas sugalvoja 

po norimą gyvūną (pvz. briedį), kurio energiją siųs. Šalia sėdintis vaikas laukia 

ištiestais delnais ir „sugauna“ į saują šiltą energiją. Toliau ją „įpučia“ ir siunčia pats, 

stengdamasis nekartoti atsiųsto gyvūno pavadinimo. Energija siunčiama, kol visus 

pasiekia ir grįžta į rato pradžią. Pakartojama užsimerkus, sugalvojus gyvūnų 

skleidžiamus garsus ar kitką. 

  

„Burės ir vėjas“. Eiga: vaikai išsirenka sau porą: vienas tampa bure, kitas vėju ir 

atsigula/atsidėda ant kilimėlių. Pradedama sekti pasaka: „Už jūrų, marių gyvena vėjas 

(vaikai savaip imituoja vėjo pūtimą). Kai vėjas kyla, jūra ima banguoti (vaikai savaip 

imituoja jūrą, jos bangas). DĖMESIO! Pučiant labai stipriam vėjui (tie vaikai, kurie 

pasirinko vėjo vaidmenį, ruošiasi giliai įkvėpti ir pučia į laivus) laivai, plaukiantys 

jūroje, pradeda kelti bures (vaikai – burės kyla). Burės pakyla link dangaus ir... neša 

laivus jūros bangomis (vaikai-burės ima suptis pirmyn, atgal). Netrukus vėjas 

nurimsta ir burės lėtai nusileidžia (vaikai-burės išsitiesia ir pasiražo). Keičiamasi 

vaidmenimis ir žaidimas pakartojamas vaikams tęsiant pasaką.  

 

Parengė: vyresnioji auklėtoja Vilija Žilionytė 


