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l. Neformaliojo vaikq Svietimo teik6jo
pavadinimas

Laisvasis mokyoj as Deivydas ViStaitis

2. Neformaliojo vaikq Svietimo programos
pavadinimas

Vaikq fizinis ugdymas ir sportiniai laidimai

3. Neformaliojo vaikq Svietimo programos
trukmd

nuo 2022/07/01 iki 2022103131

4. Vykdytos neformaliojo vaikq Svietimo programos apraiymas
(Kokiu bldq kokiomis priemonemis buvo wkdomos veiklos ir kita inf

NVS programa "Vaikq fizinis ugdymas ir sportiniai Zaidimai" nuo 2022-01-0\ vyko kontaktiniu
b[du. Forma - fizinis ugdymas - fiziniq ypatybiq lavinimas. Mokoma ivadiniq apiilimo Zaidimq.
"Tabata" stiliaus pratybos (kiekvieno uZsiemimo metu Siai metodikai skiriame 30 min intensyvaus
drbo). Zaidliami sporliniai laidimai krepiinis, futbolas, tinklinis. I5bandome ir naujus sportinius
Zaidimus tokius kaip stalo tenisas, lauko tenisas, badmintonas. Merginos praktikuoja Siuo metu vis
labiau populiarejanti papl[dimio teniso Zaidim4. Kiekvieno uZsiemimo metu spoduojame po 2 val.
PradZioje treniruotes visada skiriame apie 20 min pramankstai, taip apsaugant vaikus nuo galimq
trauma uZsiemimq metu. Veliau vyksta intens)ryus pagrindines dallies darbas, Laidliuni sportiniai
laidima:. Mokltoj as rodo pratimus ir uZduotis k4 reikia atlikti ir pats isitraukia i mokiniq veiklas.
Sausio ir vasario menesiais uZsiemimai lyko 2 kartus per savaitg, Seitadieniais ir sekmadieniais,
sporluojant po 2 val., o kovo menesf sportavome 1 kart4 per savaitg po 2 val. Su vaikais
bendraujame daZnai, bendravimas vyksta ir mokykloje. Bendrauj ame uZsiemimq metu, mokJtojas
i5klauso mokiniq pastabas ir atsiZvelgdamas i tai, stengiasi parinkti tinkamus metodus ir brrdus, kad
darbas vyktq produkt)-viai. Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta ir su tevais.
Mokiniq aktyvums uZsiemimuose yra 85 procentai. Mokiniai uZsiemimuose dallvavo noriai ir
aktyviai. UZduotis jiems iveikti sekesi labai gerai. Individualiai kiekvienam sekesi skirtingai, vieni
uZduotis atliko gerai, kitiems sekesi sunkiau, bet pastangos yra pas kiekvien4. Mokl'tojas skatina
vaikus ir mot).ruoj a juos uZsiimti fizine veikla. Mokytoj as pastebi, kad vaikai tobuleja ir stengiasi.
Mokl'toj as stengiasi taiky'ti kuo ivairesnius sporlinius Zaidimus, merginoms ypad patinka Zaidimai
su raketemis, tai badmintonas, lauko tenisas. Yra atliekami ir frzinio lavinimo pratimai usdvti
i5tvermei, jegai, greitumui, vikrumui. Sias lpatybes ugdome kiekvieno uZsiemimo metu.
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