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KŪNO KULTŪRA

Jei turite klausimų ar 
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu 
pradinukai@sviesa.lt

Visą pradinių klasių leidinių asortimentą rasite skaitmeniniame 
pradinio ugdymo priemonių kataloge: www.sviesa.lt ir www.

sokvadoveliai.lt

Fizinis ugdymas nėra vien tik fiziškai aktyvios pamokos, reikia ir žinių, kurios padėtų mokiniams  
taisyklingai atlikti vieną ar kitą judesį, kritiškai mąstyti. Tik taip galima tikėtis, kad jie patirs sporto 
naudą, judėjimo džiaugsmą ir pasitikės savo jėgomis.

Taigi siūlome pirmą ir vienintelį kūno kultūros vadovėlio komplektą, pasižymintį 
teorinių žinių ir praktikos derme.

Šis komplektas padės:

Komplekto autoriai – įvairių kūno kultūros sričių ekspertai. 

Judėjimas yra prigimtinė vaiko teisė. Kasdienis vaikų fizinis aktyvumas yra būtinas, kad jie 

normaliai augtų ir vystytųsi, kartu tai sveikatos prevencija ir fizinį pajėgumą didinantis veiksnys. 

7–11 metų amžiaus tarpsnis yra svarbus vaiko intelekto ir jausmų raidos etapas, be to, tai 

jautriausias kūno fiziologinio brendimo laikotarpis, kai vaikas itin sparčiai auga, intensyviai 

formuojasi jo griaučių ir raumenų sistema, tobulėja motorinė funkcija, todėl ypač palanku lavinti 

įvairius judamuosius gebėjimus. Šiame amžiuje kryptingai lavinami greičiausiai tobulėja su sveikata 

ir judėjimo galimybėmis susiję fizinio pajėgumo komponentai: širdies ir kraujagyslių sistema, 

lankstumas, raumenų ištvermė ir jėga, vikrumas, pusiausvyra, koordinacija. 

Tikimės, kad mūsų sukurtos priemonės padės ugdyti raštingumą fizinio ugdymo srityje, t. y. 

mokiniai ims labiau pasitikėti savo jėgomis įvairiose fizinės veiklos aplinkose. Jie bus skatinami 

sisteminti informaciją, daryti išvadas ir gautas žinias pritaikyti. Mokytojams bus lengviau vesti kūno 

kultūros pamokas, nes turės „idėjų banką”. Jis parengtas atsižvelgiant į D. Kolbo teoriją. Pagal ją 

patyriminis mokymas remiasi principu „kad nepakanka žmogui paaiškinti, ką daryti, jam reikia 

parodyti, kaip daryti ir kaip lavinti įgūdžius”. Autoriai

 sistemingai lavinti pagrindinius judėjimo įgūdžius;
 ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas, suvokti aktyvaus judėjimo svarbą;
 skatinti mokinius aktyviai įsitraukti į kūno kultūros pamokas, veikti atsakingai ir saugiai.
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 Vadovėlis
 Kaina ugdymo įstaigoms

10 Eur 

 Užrašai
 Vid. kaina knygynuose 

2,90 Eur 

 Mokytojo knyga
 Vid. kaina knygynuose 

10 Eur 
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Vis didesnis dėmesys skiriamas mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymui(si) mokykloje per 
šiuos mokomuosius dalykus: gimtąją kalbą, matematiką ir kt. Tačiau pamirštama kūno kultūros pamokų 
svarba pirmokui. Šiuo amžiaus tarpsniu pradinių klasių pedagogas padeda ugdytiniams susikurti kūno 
kultūros pradus, kurie jiems palengvina adaptavimąsi mokykloje ir stiprina sveikatą fizinio aktyvumo 
veiklomis. 
Kūno kultūros pamokos mokykloje yra svarbios tiek pat kiek ir kiti mokomieji dalykai. Per šias pamokas 
mokiniai taip pat ugdosi įvairias kompetencijas: savistabos, pasitikėjimo savimi, savikontrolės, sveikos 
gyvensenos įgūdžius, gebėjimą atlikti įvairius judesius, lavina motoriką ir kūno laikyseną, siekia judesių 
kultūros, garbingo rungtyniavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje, puoselėja olimpines 
sporto vertybes, patiria teigiamų emocijų, gerina asmeninę fizinę parengtį ir stiprina sveikatą. Deja, Lietuvoje jau daugiau kaip dešimtmetis nebuvo atnaujintas ir išleistas pradinių klasių vadovėlių 
komplektas kūno kultūros mokytojui ir mokiniui. Todėl buvo poreikis parengti šiuolaikiškus kūno kultūros 
vadovėlių komplektus, grįstus mokslo žiniomis, praturtintus spalvingomis iliustracijomis, papildytus 
įvairiomis kūrybiškomis užduotimis. 

KU lektorė dr. Asta Budreikaitė

SPECIALUS PASIŪLYMAS!

Užsakius klasei vadovėlį KŪNO KULTŪRA 

I klasei, mokytojui dovanojame*:

• Kūno kultūra. Užrašus 1 klasei,

• Kūno kultūra. Mokytojo knygą 1 klasei. 

 Dovanos vertė 14,40 Eur

RECENZENTO
NUOMONĖ

NAUJIENA
1 KLASEI



Vadovėlyje dar pateikta:

 patarimai, taisyklės; 

 sporto šakų technikos elementų paaiškinimai; 

 užduotys, susijusios su artimiausia mokinio aplinka;

 pratimų kompleksai pagal vaiko amžių;  

 žaidimai.

KŪNO KULTŪRA
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Jei turite klausimų ar 
pastabų dėl leidinių turinio, 
rašykite mums adresu 
pradinukai@sviesa.lt

Kuo naudingi mokinio užrašai?

Vadovėlio ir mokinio užrašų medžiaga išdėstyta 9 skyriuose. Papildomai paruoštas įvadas ir api-
bendrinimas. Rekomenduojame vieną kartą per mėnesį kūno kultūros pamoką vesti klasėje ir dirbti 
su visu komplektu (vadovėliu, užrašais ir mokytojo knyga). Per tokias pamokas siūlome apibendrinti 
mėnesio temas ir papasakoti vaikams, ko jie mokysis kitą mėnesį. Žinioms įtvirtinti pateikiamos 
ne tik su teorija, bet ir su fizine veikla susijusios užduotys – jos  suteiks vaikams galimybę aktyviai 
judėti ir šioje pamokoje. Toliau visą mėnesį pamokas siūlome organizuoti sporto salėje arba sporto 
aikštyne (lauke). Visų pamokų aprašymus rasite mokytojo knygoje.

 Pratęsia kuriamas situacijas ir papildo vadovėlyje teikiamą medžiagą. 
 Padeda įtvirtinti įgytas žinias ir pritaikyti jas įvairiose situacijose.
 Padeda įsivertinti mokymosi pasiekimus, pažangą, emocinę būseną. 
 Ugdo sąmoningumą, gebėjimą mokytis savarankiškai, sieti įgytas žinias 
bei įgūdžius su aktualiais gyvenimiškais poreikiais. 

 Lavina kūrybiškumą, bendradarbiavimo gebėjimus.

„Kūno kultūra”. Vadovėlis 1 klasei

Probleminiai klausimai skatina samprotauti, ieškoti 
atsakymų, diskutuoti su draugais ir mokytoju.
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žaidimai.

„Kūno kultūra”. Vadovėlis 1 klasei

„Kūno kultūra”. Užrašai 1 klasei„Kūno kultūra”. Užrašai 1 klasei

Mokinio užrašuose 

dar pateikta:
 informacija apie įvairias 

sporto šakas, žinomus 

šalies sportininkus, 

komandinių, judriųjų 

žaidimų taisykles;

 savistabos lentelės;

 projektai;
 kalendorius.

KŪNO KULTŪROS VADOVĖLIO KOMPLEKTO 1 KLASEI NAUDOJIMO SCHEMA

ĮVADINĖ PAMOKA Mėnesio pamokos

Mėnesio pamokos

Pamoka:

Pamoka:

1. Pakartokime, 
    ko išmokome 
    šį mėnesį.

2. Ką veiksime
    kitą mėnesį?

1. Pakartokime, 
    ko išmokome 
    šį mėnesį.

2. Ką veiksime
    kitą mėnesį?

APIBENDRINAMOJI
PAMOKA

Kūno kultūros vadovėlio komplektas bus pristatytas per mokymus ir seminarus visoje Lietuvoje. 
Informaciją apie tai rasite leidyklos „Šviesa” Mokymo centro puslapyje 

adresu http://mokymocentras.sviesa.lt. Jeigu pageidaujate atskiro pristatymo, 
rašykite pradinukai@sviesa.lt.

Iliustracijos ir 
nuotraukos pade-
da rasti atsakymus 
į pateiktus 
klausimus. 

Įsivertinimas

Klausimai 
ir užduotys

Visą pradinių klasių leidinių 
asortimentą rasite skaitmeniniame 

pradinio ugdymo priemonių kataloge: 
www.sviesa.lt ir www.

sokvadoveliai.lt

Užduotys darbui 
grupėje

Aktyvios veiklos užduotys


