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INICIATYVOS „JUDANTI KLASĖ 2022“ 

ATASKAITA 

 

KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJA 2A KLASĖ, 24 MOKINIAI 

(mokyklos pavadinimas, iniciatyvoje dalyvaujanti klasė, mokinių skaičius) 

 

Iniciatyvos koliažas  

Tema: „Mes už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje!“ 
(įkelta nuotrauka) 

 
 

 



Trumpa įvykdytų užduočių refleksija, akcentuojant įvykdytas užduočių veiklas, patirtį bei 

išgyventas emocijas 

Su mokiniais aptarėme judėjimo svarbą ir rinkomės priimtinas ryto mankštos formas. Vaikai išsirinko 

„Ryto šokį“. Leidau mokiniams rinktis muziką ir mėgstamus judesius. Visiems labai patiko rytais pabūti 

„vaiduoklių medžiotojais“. Šis šokis padėdavo mokiniams prabusti ir nusiteikti dienos darbams. Taip pat 

per lietingas ilgąsias pertraukas judėdavome klasėje pagal filmukus „Ką pasirinktum?“. Į šią veiklą noriai 

įsitraukdavo visi klasės mokiniai. Vaikai ne tik judėjo, bet ir mokėsi apsispręsti.  

Mokiniai šoko įvairius šokius visus mokslo metus ir iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje šiuos 

šokius, kartu su kitų antrų ir pirmų klasių mokiniais šoko „Šokio dienos“ proga mokyklos stadione. Vaikai 

buvo motyvuoti ir noriai demonstravo išmoktus judesius.  

Kai lepino geras oras per ilgąsias pertraukas lėkėme žaisti „Kvadratą“. Šis žaidimas patiko didesniajai 

mokinių daliai, o tie kas šio žaidimo nepamėgo, rinkosi kitus judriuosius žaidimus bei pamėgo šokinėti per 

virvutę. Kai kurie net namuose treniravosi ir mokėsi, kaip įdomiau per ją peršokti.  

Pavyko įgyvendinti keletą popietinių žygių: vieno žygio metu keliavome aplink šalia esantį Malūno parką 

ir siekėme surinkti, kuo daugiau atliekų, paskui jas rūšiavome ir darėme išvadas, kokios rūšies atliekomis 

parkas šiukšlinamas labiausiai. Kito žygio tikslas buvo Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Visos 

kelionės metu nužygiavome 5 km.  

Judėti kvietėme ir tėvelius. Mokiniai su šeimos nariais parsisiuntė žingsnių skaičiavimo programėlę ir 

kartu su tėveliais žygiuodavo laisvalaikiu. Galiu pasidžiaugti, kad dalis tėvelių aktyviai įsitraukė į 

vaikščiojimo procesą ir aplenkė mokytoją bei kitus aktyvius mokyklos bendruomenės žingsniuotojus.  

Visų pasirinktų judėjimo formų metu skambėjo vaikų juokas ir spindėjo šypsenos. Vaikai įsitraukdavo ir 

visas veiklas ir prašydavo daugiau. Stengsimės tęsti šią tradiciją ir kitais metais.  

 

 

 

Ataskaitą užpildė (vardas, pavardė, el. pašto adresas):  

 

Birutė Urbonaitė, birute.urbonaite@gmail.com 

 


