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Fizinio ugdymo tikslas – suteikti mokymosi patirtį, kuri įgalins 

mokinius būti fiziškai aktyviais visą gyvenimą.



Fizinio ugdymo kompetencijų ugdymosi piramidė

Sąmoningai taikyti

FA formas ir  metodus

Pasirinkti fizinio 
aktyvumo veiklos rūšis 
pagal savo poreikius, 

pomėgius ir galimybes

Pažinti judėjimo džiaugsmą, fizinio 
aktyvumo veiklos rūšių įvairovę,

formuotis judesių įgūdžius
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ugdymas

Pagrindinis 

ugdymas

Pradinis 

ugdymas



Fizinio pajėgumo visam gyvenimui ugdymosi pakopos

Mankštinimasis ir buvimas fiziškai aktyviu

Priklausomybės

lygis

Sprendimų priėmimo

lygis

Savarankiškumo

lygis

Siekimas būti fiziškai pajėgiu

Mokėjimas įvertinti savo FA ir FPj

Savo FA ir FPj planavimas

Visą gyvenimą trunkantis FA

FPj visam gyvenimui
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Tikslas – ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo
nuostatas bei gebėjimus ir sistemingo fizinio aktyvumo įpročius.

Pradinis ugdymas



Uždaviniai

• Stiprina mankštinimosi nuostatas bei poreikį, įgyja asmens higienos, grūdinimosi,
fizinio aktyvumo ir sveikatos tausojimo žinių.

• Tenkina natūralų poreikį judėti, ugdosi gebėjimą atlikti įvairius judesius, lavina
motoriką ir kūno laikyseną, siekia judesių kultūros, įgyja saugaus elgesio ir
nelaimingų atsitikimų prevencijos žinių bei įgūdžių.

• Įgyja supratimą apie sporto šakas: lengvąją atletiką, judriuosius ir sportinius
žaidimus, bendrąją gimnastiką, praktikuoja fizinį aktyvumą gryname ore, ugdosi
garbingo rungtyniavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje nuostatas bei
elgesį, puoselėja olimpines vertybes.



1. Asmens sveikatos stiprinimas ir fizinė saviugda

2. Judėjimo koncepcijos ir įgūdžių formavimas

3. Žaidimų ir sporto šakų pažinimas

Pasiekimų sritys



Pasiekimų sritys ir jas sudarantys pasiekimai

1. Asmens sveikatos stiprinimas ir fizinė saviugda

• Sąmoningai laikosi sveikos gyvensenos principų: būna fiziškai aktyviu, siekia teisingos
mityba.

• Rūpinasi mokymosi/poilsio režimu, valdo stresą.

• Suvokia taisyklingos laikysenos ir taisyklingo kvėpavimo atliekant įvairius pratimus
svarbą.

• Laikosi saugaus elgesio taisyklių sportuojant įvairiose aplinkose, erdvėse ir skirtingu metų
laiku.

• Kritiškai vertina veiksnius, skatinančius alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimą.



2. Judėjimo koncepcijos ir įgūdžių formavimas

• Derina kūno judesius atliekant judesių junginius, pratimų kompleksus, technikos
veiksmus. Apibūdina ir supranta kūno dalis, kaip kūnas auga ir keičiasi.

• Geba atlikti ciklinius ir aciklinius judesius fizinės veiklos metu.

• Lavina pagrindinius ir specifinius judėjimo įgūdžius.

• Moka nustatyti ir įvertinti savo fizinį pajėgumą. Paaiškina, kaip ir kokiu būdu galima jį
didinti.

• Būna fiziškai aktyviu skirtingose aplinkose (salėje, aikštyne, parke, miške) ir skirtingu
metų laiku.

• Susipažįsta su žmonių, turinčių negalią, fiziniu aktyvumu ir sportu.



3. Žaidimų ir sporto šakų pažinimas

• Žaidžia judriuosius, didaktinius, etnografinius, imitacinius ir intelektinius žaidimus.

• Įvaldo individualių ir komandinių sporto šakų technikos elementus, supranta jų
skirtumus.

• Demonstruoja sportinių žaidimų taktikos ir technikos veiksmus.

• Susiformuoja netradicinio fizinio aktyvumo įgūdžius ir savarankiškai atlieka pasirinktą
fizinę veiklą.

• Puoselėja olimpines vertybes, tautinę savigarbą. Moka kilniai elgtis ir garbingai
rungtyniauti.

• Geba bendrauti ir bendradarbiauti priimant sprendimus žaidžiant su kitais. Moka
valdyti konfliktus, kylančius sportinių užsiėmimų ar varžybų metu.



Pasiekimų raida



1.   Asmens sveikatos stiprinimas ir fizinė saviugda

Nr. Pasiekimas 1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai

A1 Sąmoningai laikosi sveikos gyvensenos 

principų: būna fiziškai aktyviu, siekia 

teisingos mitybos.

Susipažįsta su pagrindiniais fizinio 

aktyvumo principais, atpažįsta 

nesveikus maisto produktus, geba 

pateikti keletą pavyzdžių.

Apibūdina pagrindinius fizinio 

aktyvumo principus, stengiasi 

pasirinkti sveikus maisto produktus ir 

pateikti pavyzdžių.

A2 Rūpinasi mokymosi/poilsio režimu, valdo 

stresą.

Susipažįsta su mokymosi ir poilsio 

režimo aspektais, stengiasi atpažinti 

nerimą. 

Stengiasi rūpintis mokymosi/poilsio 

režimu, mokosi valdyti stresą 

pažįstamose situacijose.

A3 Suvokia taisyklingos laikysenos ir 

taisyklingo kvėpavimo atliekant įvairius 

pratimus svarbą.

Susipažįsta su taisyklinga laikysena ir 

taisyklingu kvėpavimu atliekant 

pratimus ir žino taisyklingos ir 

netaisyklingos laikysenos požymius.

Stengiasi kontroliuoti kūno laikyseną 

ir taisyklingą kvėpavimą.

A4 Laikosi saugaus elgesio taisyklių 

sportuojant įvairiose aplinkose, erdvėse 

ir skirtingu metų laiku.

Susipažįsta su saugaus elgesio 

taisyklėmis ir mokosi jų laikytis fiziškai 

aktyviose veiklose.

Stengiasi laikytis saugaus elgesio 

taisyklių fiziškai aktyvioje veikloje.

A5 Kritiškai vertina veiksnius, skatinančius 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimą.

Diskutuoja apie neigiamą rūkymo ir 

alkoholio poveikį žmogaus sveikatai, 

paaiškina jų vartojimo padarinius 

asmeniui, šeimai, bendruomenei.

Stengiasi vengti pasyvaus rūkymo, 

rizikingų situacijų, moka paaiškinti 

kokią žalą sveikatai, piniginiams 

ištekliams ir kt. sukelia rūkalų, 

alkoholio vartojimas.



2. Judėjimo koncepcijos ir įgūdžių formavimas

Nr. Pasiekimas 1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai

B1 Derina kūno judesius atliekant judesių junginius, 

pratimų kompleksus, technikos veiksmus. 

Apibūdina ir supranta kūno dalis, kaip kūnas 

auga ir keičiasi.

Moka identifikuoti kūno dalis ir derinti 

kūno judesius atliekant judesių junginius.

Moka įvardyti kūno dalis ir derina kūno 

judesius atliekant nesudėtingus pratimų 

kompleksus.

B2 Geba atlikti ciklinius ir aciklinius judesius fizinės 

veiklos metu.

Susipažįsta ir atlieka nesudėtingus 

paprastosios ir tiksliosios motorikos 

būdus (ciklinius ir aciklinius judesius) 

pavieniui, poromis, grupelėmis.

Koordinuotai atlieka nesudėtingus judesius 

vietoje, judant, erdvėje. Moka pademonstruoti 

nesudėtingą mankštos ar pratimų su 

pasirinktomis priemonėmis kompleksą. Moka 

parodyti kaip derinti judėjimo būdus su muzika.

B3 Lavina pagrindinius ir specifinius judėjimo 

įgūdžius.

Suvokia judėjimo galimybes erdvėje ir 

laike. Atlieka judesius pagal spartos kaitą 

ir kryptį.

Moka tolygiai paskirstyti dėmesį atliekant du ar 

daugiau judesių vienu metu. Atsimena ir moka 

pakartoti savo ir draugų rodytus judesius.

B4 Moka nustatyti ir įvertinti savo fizinį pajėgumą. 

Paaiškina, kaip ir kokiu būdu galima jį didinti.

Susipažįsta su fizinio pajėgumo testais ir 

mokosi juos taisyklingai atlikti.

Apibūdina savo fizinį pajėgumą.

B5 Būna fiziškai aktyviu skirtingose aplinkose 

(salėje, aikštyne, parke, miške) ir skirtingu metų 

laiku.

Susipažįsta su fiziškai aktyviomis 

judėjimo formomis skirtingose aplinkose

(salėje, aikštyne, parke, miške) skirtingu 

metų laiku.

Taiko fiziškai aktyvias judėjimo formas 

skirtingose aplinkose (salėje, aikštyne, parke, 

miške) skirtingu metų laiku.

B6 Susipažįsta su žmonių, turinčių negalią, fiziniu 

aktyvumu ir sportu.

Susipažįsta su žmonių, turinčių negalią, 

fiziniu aktyvumu.

Atlieka žmonių, turinčių negalią, fizinių 

pratimų elementus.



3. Žaidimų ir sporto šakų pažinimas

Nr. Pasiekimas 1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai

C1 Žaidžia judriuosius, didaktinius, etnografinius, 

imitacinius ir intelektinius žaidimus.

Susipažįsta ir atlieka pagrindinius 

judriųjų, didaktinių, etnografinių, 

imitacinių ir intelektinių žaidimų 

veiksmus.

Žaidžia nesudėtingus judriuosius, didaktinius, 

etnografinius, imitacinius ir intelektinius 

žaidimus pagal taisykles.

C2 Įvaldo individualių ir komandinių sporto šakų 

technikos elementus, supranta jų skirtumus.

Atpažįsta individualių ir komandinių 

sporto šakų požymius ir juos 

demonstruoja.

Apibūdina ir paaiškina individualių ir 

komandinių sporto šakų požymius ir jų 

skirtumus, atpažįsta technikos elementus.

C3 Demonstruoja sportinių žaidimų taktikos ir 

technikos veiksmus.

Atpažįsta ir paaiškina sportinių žaidimų 

taktikos ir technikos veiksmus.

Atpažįsta ir atlieka sportinių žaidimų technikos 

ir taktikos veiksmus.

C4 Susiformuoja netradicinio fizinio aktyvumo 

įgūdžius ir savarankiškai atlieka pasirinktą 

fizinę veiklą.

Susipažįsta su kintančia aplinka 

netradicinėje fiziškai aktyvioje veikloje. 

Apibūdina, kokia fiziškai aktyvi veikla 

patinka ir teikia džiaugsmą.  

Pagal savo gebėjimus prisitaiko prie kintančios 

aplinkos netradicinėje fiziškai aktyvioje 

veikloje.

C5 Puoselėja olimpines vertybes, tautinę savigarbą. 

Moka kilniai elgtis ir garbingai rungtyniauti.

Susipažįsta su olimpinėmis žaidynėmis, 

jų istorija.

Apibūdina kas yra olimpinės žaidynės, 

susipažįsta su olimpinėmis vertybėmis ir 

tautine savigarba.

C6 Geba bendrauti ir bendradarbiauti priimant 

sprendimus žaidžiant su kitais. Moka valdyti 

konfliktus, kylančius sportinių užsiėmimų ar 

varžybų metu.

Supranta bendravimo ir 

bendradarbiavimo svarbą žaidžiant su 

kitais. Supranta konfliktu, kylančiu 

sportinių užsiėmimų ar varžybų metu 

neigiamas pasekmes.

Apibūdina pagrindinius bendravimo ir 

bendradarbiavimo aspektus. Atpažįsta ir 

stengiasi taikiai spręsti konfliktus, kylančius 

sportinių užsiėmimų ir varžybų metu.
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