KŪNO KULTŪRA

NAUJIENA
1 KLASEI

Rita Gruodytė-Račienė, Laisvūnė Daukšaitė,
Šarūnas Klizas, Irina Klizienė, Laima Buliuolienė

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.

KŪNO KULTŪROS VADOVĖLIO KOMPLEKTAS
1 klasei

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

„Šviesa”, 2016
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Šis komplektas padės:

Kl

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.

Komplekto autoriai – įvairių kūno kultūros sričių ekspertai.
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Šarūnas Klizas
edukologijos mokslų daktaras, LSMU
Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos
psichologijos katedros lektorius

Irina Klizienė
biomedicinos mokslų daktarė, KTU
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų
fakulteto Edukologijos katedros docentė

Rita Gruodytė-Račienė
biomedicinos mokslų daktarė, LSU
Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo
katedros docentė

Vadovėlis
Kaina ugdymo įstaigoms
10 Eur
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Užrašai
Vid. kaina knygynuose
2,90 Eur

Mokytojo knyga

Mokytojo knyga
Vid. kaina knygynuose
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Jei turite klausimų ar
pastabų dėl leidinių turinio,
rašykite mums adresu

pradinukai@sviesa.lt
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Laisvūnė Daukšaitė
pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė

Laima Buliuolienė
pradinio ugdymo mokytoja
metodininkė

RECENZENTO
NUOMONĖ

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

sokvadoveliai.lt
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KŪNO KULTŪRA

:
Vadovėlyje dar pateikta
;
lės
syk
tai
ai,
patarim
elementų paaiškinimai;
sporto šakų technikos
linka;
artimiausia mokinio ap
užduotys, susijusios su
gal vaiko amžių;
pratimų kompleksai pa

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

žaidimai.

KŪNO KULTŪROS VADOVĖLIO KOMPLEKTO 1 KLASEI NAUDOJIMO SCHEMA
Pamoka:

ĮVADINĖ PAMOKA

1. Pakartokime,
ko išmokome
šį mėnesį.

Mėnesio pamokos

2. Ką veiksime
kitą mėnesį?

Iliustracijos ir
nuotraukos padeda rasti atsakymus
į pateiktus
klausimus.

Užduotys darbui
grupėje

Pamoka:

Mėnesio pamokos

1. Pakartokime,
ko išmokome
šį mėnesį.

2. Ką veiksime
kitą mėnesį?

APIBENDRINAMOJI
PAMOKA

Vadovėlio ir mokinio užrašų medžiaga išdėstyta 9 skyriuose. Papildomai paruoštas įvadas ir apibendrinimas. 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.

Aktyvios veiklos užduotys

„Kūno kultūra”. Vadovėlis 1 klasei

Mokinio užrašuose
dar pateikta:
s
informacija apie įvairia
sporto šakas, žinomus
šalies sportininkus,
komandinių, judriųjų
žaidimų taisykles;
savistabos lentelės;

Klausimai
ir užduotys

projektai;
kalendorius.

Įsivertinimas
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.

Jei turite klausimų ar
pastabų dėl leidinių turinio,
rašykite mums adresu

pradinukai@sviesa.lt
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„Kūno kultūra”. Užrašai 1 klasei

Kuo naudingi mokinio užrašai?
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.

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

sokvadoveliai.lt
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