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Akcijos „Rieda ratai rateliukai” aprašymas
Grupė: ikimokyklinės ir priešmokyklinės (5-6 ugd. m.).
Tema. „Rieda ratai rateliukai”
Ugdymo(si) situacija. Vaikams patinka važinėti dviračiais, paspirtukais. Minėsime Europos
judriąją savaitę ir Tarptautinę dieną be automobilio, prisijungiant prie akcijos „Rieda ratai
rateliukai“.
Uždaviniai. Planuojama, kad vaikai smagiai praleis laiką su draugais, džiaugės ir dalinsis
įvairiomis ratuotomis priemonėmis, patirs malonumą ir judėjimo džiaugsmą. Susipažins su
ekologiškomis susiekimo priemonėmis.
Priemonės: dviračiai, balansavimo dviratukai, paspirtukai, karučiai, vežimėliai, 2 žaislai, 2
maišai su lapais, kūgiai, 4 stovai, 4 žiedai.

Įvadinė dalis
Pokalbis. – Pasveikinau visus susirinkusius paminėti Europos judriąją savaitę ir Tarptautinę dieną
be automobilio. Rugsėjo 22 dieną, asociacija Riukkpa ir Kauno l/d „Žingsnelis“ kvietė prisijungti
prie akcijos „Rieda ratai rateliukai“. Vaikai žino kokią žalą gamtai daro automobilių išmetamos
dujos ir kaip gera judėti, žaisti, važinėti dviračiais, paspirtukai, riedučiais švarioje, gražioje
aplinkoje.
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Pagrindinė dalis
Vaikams pasiūloma apšilti „Judam, krutam, sveiki būnam“.
Laisvai važinėja erdvėse: dviračių, triratukų, paspirtukų ir vežimėlių. (15 min.)

Vaikams pasiūloma palenktyniauti
„Dviračių lenktynės“ (vyresniosios ir priešmokyklinės grupės)
Komandos rikiuojasi į 2 voras su dviračiais prie starto linijos. Po signalo pirmieji dviratininkai
važiuoja pirmyn iki kūgio apvažiuoja ir tiesiąja linija grįžta atgal. Kai tik pravažiuoja starto liniją,
tada važiuoja antrieji dviratininkai. Laimi komanda greičiausiai pravažiavus.

„Balansavimo dviratukų rungtys“ (vyresniosios grupės)
Komandos rikiuojasi į 2 voras su balansavimo dviračiais prie starto linijos. Po signalo pirmieji
dviratininkai važiuoja pirmyn iki kliūčių apvažiuoja 3 stovus ir pabaigos kūgį, grįžta atgal tuo
pačiu keliu.. Kai tik pravažiuoja starto liniją, tada važiuoja antrieji dviratininkai. Laimi komanda
greičiausiai pravažiavus.
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„Paspirtukų rungtys (priešmokyklinės grupės)
Komandos rikiuojasi į 2 voras su paspirtukais prie starto linijos. Po signalo pirmieji žaidėjai
važiuoja pirmyn iki kliūčių nuo 2 stovų nuima žiedus ir užmauna sau ant paspirtuko vairą,
apvažiuoja pabaigos kūgius, tiesiąja linija grįžta atgal. Kai tik pravažiuoja starto liniją ir
atiduoda žiedus antriems žaidėjams, tada važiuoja antrieji ir užmauna žiedus ant stovo. Laimi
komanda greičiausiai pravažiavus ir atlikusi užduotį.

„Žaislų kelionė“ (vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių mergaitės)
Komandos rikiuojasi į 2 voras su vežimėliais. Po signalo pedagogai veža žaislus vežimėlyje, kuri
greičiau apvažiuoja pabaigos žymeklį ir tiesiąja linija grįžta atgal, perduoda vežimėlį mergaitėms.
Laimi komanda greičiausiai pravažiavus
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„Karučių lenktynės“ (vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių berniukai )
Komandos rikiuojasi į 2 voras su karučiais. Po signalo pirmieji važioja iki pabaigos žymeklį,
apvažiuoja ir tiesiąja linija grįžta atgal, perduoda karutį antram žaidėjui.
Priešmokyklinių grupių berniukai veš maišus su lapais, kuris greičiau pirmas išima maišą, antras
deda į karutį. Laimi komanda greičiausiai atlikusi užduotį.

„Lėlių kelionė“

„Rieda ratai rateliukai“

žaidžia pedagogai
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Baigiamoji dalis
Vaikų klausiama ar patiko, ar buvo smagu judėti, važiuoti, žaisti? Visus dalyvius apdovanuojome
padėkomis ir atšvaitais.
Išsiusime 1 vieną bendrą nuotrauką bus paskelbtas konkursas „Ratuočiausias Lietuvos darželis“,
vyks balsavimas. Daugiausiai „Patinka“ sulaukusi nuotrauka taps konkurso nugalėtoja, o darželis
bus apdovanotas „ratuotu“ prizu.

Veiklos komentaras.

 Šia veikla integruotai ugdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų

kompetencijos: socialinė (bendravimas ir bendradarbiavimas, pratinasi pagarbiai
bendrauti su grupės draugais, pratinasi pasitikėti savimi ir savo gebėjimais); pažinimo
(įgys žinių apie ekologiškas susiekimo priemones; gebės važinėti balansavimo
dviratukais, paspirtukais, dviračiais); komunikavimo (gebės bendrauti su draugais, gebės
įvardinti atliekamus veiksmus); sveikatos (lavina kūno dalių judesius, samoningai
aktyviai juda, geba lenktyniauti, išmoks atsipalaiduoti, pakeičiant veiklos pobūdį)
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