SAUSIO MĖNESIO NAUJIENOS
Projektą ,,Judame daugiau ir išradingiau“ įvertino ir paskatino įgyvendinti švietimo
mokslo ir sporto ministerija
Sportas yra ne tik nuolatinis mokymas, kuris fiziškai stiprina kūną, bet ir yra vidinė
šerdis, leidžianti įveikti visas kliūtis. Sportui yra svarbi motyvacija, kuri prilygsta deglui ir
pagrindinis dalykas yra rasti būdą, kaip jį užsidegti. Sporto filmai, anime sporto žanras,
pagyvinanti muzika ar sporto citatos … Motyvacija gali kilti iš bet kur, svarbiausia prisiminti
pirmą momentą, kai tikrai norėjote sportuoti.
Motyvacija yra raktas į sėkmę

„Jei yra varomoji jėga, skatinanti mane į priekį, tai yra silpnumas, kurį aš paniekinu ir
paverčiau jėga“, — Michael Jordan.

„Atlikite kažką, kad pagal aplinkinių žodžius negalite to padaryti. Pamiršę taisykles ir
apribojimus amžinai “, — James Cook.

„Kiekvieną pergalę sudaro penki elementai — atkaklumas, greitis, jėga, įgūdžiai ir
valia. Ir tai priklauso tik nuo to, ar žmogus laimi, ar ne! ”- Ken Doherty.

„Asmuo, kuris siekia kažko su visa širdimi, tai tikrai pasieks. Tegul atrodo nerealu,
leiskite tiems, kurie juokiasi, tikėjimo galia nesulūžtų dėl tokių juokingų kliūčių “, — Chuck
Norris.
Mokytojų (ikimokyklinis ugdymas) motyvacija į sėkmę yra kūrybiškumas. Tai energijos
perteklius atidavimas be tikslo gauti atgal. Tai mokėjimas lanksčiai prisitaikyti prie bet kurio
gyvenimo vingio ir likti savimi. Tai sugebėjimas sukurti savo asmeninę visatą, kuri gyvena
darnoje su kitomis (G.Mikšniūnas).
2020 metais sausio 6 d. vaikų įkvėpimui ir motyvacijai skatinti liaudies žaidimų, ratelių,
šokių mokytoja praves užsiėmimus, kurie vyks du kartus per savaitę (pirmadieniais 15:00 –
16:05; antradieniais 15:50 – 16:55).
Planuojamas vykdymo laikotarpis 2020-01-01 - 2022-07-31.
Pasirinktos tikslinės grupės: 120 dalyvių. 3 – 4 metų amžiaus grupių vaikai (,,Kiškiai“,
,,Pingvinai“, ,,Kačiukai“), jų tėvai ir mokytojai.
Veiklos aprašas. Smagūs, įvairūs liaudies žaidimai išliko iki šių dienų ir turi savo vertę.
Tautinius šokius, ratelius, su judesiais sieja žaidybinė kūryba, lavina, dėmesį,
draugiškumą, grakštumą, pastabumą, nuovokumą, vikrumą, ištvermę, vysto ritmo pojūtį ir
muzikalumą ir kitas kinestetines savybes. Mokant ratelius vaikai supažindinami su gyvūnais,
augalais, vabzdžiais.
Integruojant liaudies žaidimus, ratelius ir šokius į judesio pasakos siužetą, vienu metu
pasireikš visos dvasinio aktyvumo formos - pažintinės, vertybinės, komunikacinės.
Vaikai pažins savo tautos kultūrinį paveldą, gerbs, vertins ir pritaikys šeimos gyvenime
lietuviškas tradicijas.
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Laukiami rezultatai. Vaikai išmoks liaudies žaidimus. Judėdami susipažins su liaudies
kultūra, papročiais ir tradicijomis. Tėvai susipažins su liaudies žaidimais, įsitrauks į veiklas,
organizuojant kalendorines šventes. Mokytojai tobulins savo profesines žinias, įtraukdami
liaudies žaidimus į vaikų ugdymo organizavimą.
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