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Fizinio aktyvumo veiklos sėkmė

• Visapusiškai pažinti vaiką, jį ugdyti, plėtoti ne 
tik fizines, bet ir psichines  galias, socialinius 
įgūdžius;

• Sukurti vaikų ugdymo sąlygas, atitinkančias jų 
poreikius;

• Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo 
metodus, fizinės veiklos turinį, atsižvelgiant į 
vaiko amžių, lytį, gebėjimus, interesus ir 
turimą sutrikimą;

• Sudaryti galimybę džiaugtis ne tik ugdymo 
rezultatu, bet ir procesu.
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Kodėl reikia individualizuoti ir diferencijuoti  
vaikų ugdymą?

• Vaikai skiriasi fizine, emocine, socialine 
branda;

• Vaikai turi skirtingų sugebėjimų, įgūdžių, 
kultūrinės patirties;

• Vaikai skirtingai daro pažangą;

• Vaikai mokosi skirtingais stiliais.
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Kas riboja vaiko judėjimą, tas stabdo jo 
mąstymą...
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Individualizavimas

• Individualizuotas mokymas pritaikytas prie 
besimokančiųjų poreikių įvairiose situacijose. 
Jis turi aiškų tikslą ir programą, susietas su 
grįžtamuoju ryšiu, pasirinktu mokymo/si 
tempu. (Dr. Elena Motiejūnienė)
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Kiekvienas turi atlikti pratimus esamo 
sutrikimo šalinimui

Piešiniai dailininkės Dianos Masiulienės
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Kiekvienas turi atlikti pratimus problemų
šalinimui
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Kiekvienam vaikui suteikiama galimybė atlikti 
jo fizinius pasiekimus, pajėgumą 

atitinkančias užduotis
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Diferencijavimas

• Diferencijuotas ugdymas siaurąja prasme yra 
tokia ugdymo kryptis, kai, atsižvelgus į vaikų 
skirtybes, sudaromos specialios vaikų grupės, 
kurios ugdosi skirtingai. (Dr. Elena Motiejūnienė)

• Diferencijavimas – ugdymo turinio 
pritaikymas:

• skirtingo pajėgumo vaikams;

• pagal esamą sveikatos sutrikimą.
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Kiekvienam turi būti suteikta galimybė 
mokytis jam būdingu tempu
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Kiekvienas vaikas turi užsiimti tuo, kas jį 
ypatingai domina
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„Ištartus ar užrašytus žodžius išsiverčiu į 
spalvotus filmus ...“

Idėja.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programos studentė Neringa Šiaudikienė.
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Veiklos struktūravimas ir įsivertinimas
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Nesekmės baimė Pozityvus nusiteikimas
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Mažo vaiko judėjimas – tai jo valios 
išraiška. Jis yra tiesiogiai susijęs ne tik su 

fizine sveikata, bet ir su mąstymo 
vystymusi, todėl stabdyti vaiko judėjimą 
reiškia jį žaloti tikrąja šio žodžio prasme.
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