Sportuoju
gamtoje!
Priimk iššūkį ir tu!

Labas! Susipažinkime!
Aš esu Tavo draugas!
Mano vardas yra SPORTAS, o pavardė GAMTAUSKAS.
Mano namai yra:

www.sportuojugamtoje.lt.

Kad ir kas bebūtum - mama, tėtis, pedagogas ar nuotykių ištroškęs moksleivis –
tiesiu ranką ir sveikinuosi. Sveikas drauguži, keliaukime po Vilnių ir ieškokime idėjų kaip smagiai praleisti laiką!

Ar jau pasiruošęs? Ne?
Sakai - lyja, šalta, vėjas per didelis? Aš Jums pažadu, kad bus tik SMAGIAU!
Norite, išduosiu paslaptį? Gamta mums draugiška bet kokiu metų laiku ir bet kokiu oru tik išsirinkite tinkamą aprangą.
Žaidi ir sportuoji gamtoje įvairiomis orų sąlygomis? Tuomet tu grūdiniesi.
Užsigrūdinę bei sportuojantys vaikai ir suaugusieji būna stipresni, mažiau serga.
Draugai, būkime sveiki!

Nemokamos pramogos
lauke Vilniuje
Būti gamtoje nieko nekainuoja, o lankyti Vilniaus miesto sukurtas erdves iš tiesų labai smagu. Štai, kokias veiklas ir pramogas galite rasti Vilniuje.
Keliaukime kartu, sportuokime gamtoje kartu!

1. Vaikų žaidimų aikštelės.

Apsižvalgykite, kiek jų daug aplink namus,
mokyklas. Kiek žaidimo erdvių radote aplink
savo namus? Ar visas išbandėte?
Spauskite – čia.

2. Sporto aikštynai.

Ar žinojote, kad mokyklų aikštynais tam tikru
metu galima naudotis visiems Vilniaus
gyventojams. Organizuokite namo gyventojų,
šeimų čempionatus, estafetes, pažinkite vieni
kitus.

3. Važinėkite dviračiais.

4. Sportuokite su augintiniais.

5. Trasų pėsčiomis įvairovė.

6. Vandens malonumai.

Maršrutų skaičius ir įvairovė kasmet didėja,
ar jau visus išbandėte?

Nuo paprastučių ir trumpiausių su mažyliais
iki 100 km ilgio trasos visko mačiusiems.
Daugiau informacijos:

Vilnius - draugiškas miestas augintiniams.
Rengiamos moderniausios aikštelės, taip pat
atviri ir parkai. Važinėkite riedučiais, dviračiais,
bėgiokite su savo augintiniais.

Net karščiausią vasaros dieną sportuoti
galima ir net rekomenduojama, jei pasirinksite
vandens pramogas. Ieškokite gaivinančių
linksmybių Vilniuje šioje nuorodoje:

Spauskite – čia.
Spauskite – čia.

Kiek minėtų pramogų jau išbandėte? Kurias rekomenduotumėte?

Pramogas susikurk pats
Ar būna dienų, kai taip norisi kažką pagaminti? Nieko nėra smagiau, kaip sukurti pramogas
ir vėliau jas išbandyti. Dalinuosi su tavim savo kūriniais, išbandyk. Smagu, ar ne?

1. Vienas, du, trys!

2. 9 pagaliukai

Šokinėjimas gumyte. Tau reikės 1,5 m. gumos
ir linksmybės garantuotos. Paklausk mamos –
ji tikrai prisimena ir žino gerų derinukų.

Tau reikės vienos lentos ir 9 pagaliukų, kuriuos
gali pasigaminti iš skalbinių segtukų. Žaidimas
primena “Tuki Tuki”, tik teks ne sieną saugoti,
o pagaliukus. Paklausk tėčio, jis tikrai jį žaidęs.

#daug linksmų šuoliukų

#bėgimas

3. Ekvilibristo lynas

4. Margaspalvis aitvaras

Šiai pramogai susikurti panaudokite
automobilio tempimo lyną. Jo galus prikabink
prie medžių 5-10 cm aukštyje ir tapk tikru
cirko artistu.
Nepamiršk paprašyti artimųjų pagalbos,
paprašyk tave tvirtai laikyti už rankos.

Parduotuvėse jį įsigyti nesunku, bet ar bandei
pasigaminti? Garantuoju, kad paties
pagamintas ir išmargintas aitvaras bus kur
kas mielesnis!
Paklausk, gal senelis prisimena, kokį
gamindavo vaikystėje? Tai - nuostabi
pramoga, ypač vėjuotu oru!

#pusiausvyros laikymas,
#mankšta visiems kūno raumenims

#bėgimas, #rankų treniravimas

Pramogas susikurk pats

5. Kliūties ruožas

6. Kreidelėmis išpieštas miestas

Pastatykite kliūtį ir stenkitės pro ją pralįsti ar
peršokti. Tam reikia tik pasiskolinti mamos
šluotą ir sugalvoti, kur ją pastatyti horizontaliai
(arba atremti į sieną kampu). Siūlyčiau
pasižvalgyti - tam tinka suoliukai, medžiai,
krūmai arba galima paprašyti draugų, kad ją
palaikytų. Pakaitomis įveikite rungtį.

Piešti kreidelėmis gali visi – ir maži, ir dideli.
Sugalvokite temą ir kibkite į kūrybinius darbus!
Net nepatikėsite, kiek daug pritūpimų ar
žingsnių pritūpus tau pavyks atlikti!
#pritūpimai, #ėjimas pritūpus

#kūno lankstumas, #šuoliukai, #šliaužimas

7. Vandens linksmybės

8. Ledo karalystė

Nėra geresnio užsiėmimo karštą vasaros
dieną, nei vandens mūšis. Iš balionų gaminkite
bombas, iš senų butelių, pradūrę kamštelius –
laistykles. Naudokite skėčius, kad turėtumėte
patikimiausius skydus!

Na, o šaltuoju metų laiku sukurkite ledo
karalystę. Ar bandėte statytį ledo namus,
tvirtovę sniego mūšiui? Ar bandėte marginti
dažais?

#bėgimas, #šokinėjimas, #pritūpimai,
#pasilenkimai

#pasilenkimai, #pritūpimai, #stūmimas,
#kėlimas

Pramogas susikurk pats

9. Kėgliai

10. Vaikiški kojūkai

Smagus žaidimas bet kokiu metų laiku.
Kaupkite plastikinius butelius, pripilkite į juos
vandens, jei norite kūrybiškiau - įdėkite
vandeninių dažų ir turėsite pačius
smagiausius kėglius. Juos numuškite
kamuoliu. Kokiu geriausiai? Išbandykite patys
ir mums pasakykite

Ar teko vaikščioti aukštakulniais batais,
o kojūkais kaip cirke?
Jei ne – pasigaminkime patys. Jums reikės
dviejų konservų dėžučių ar metalinių kavos
indelių ir virvelės. Pritvirtinkite virveles prie
konservų dėžučių, o kitą virvelės galą laikykite
rankose. Žengiant žingsnį, virveles pakelkite
taip, kad dėžutės/indeliai nekristų nuo kojų.
Na, ir kas greičiausias?

#koordinacija, #taiklumas, #pasilenkimai

#pusiausvyros laikymas

Pastaba.
Kurdamas sporto įrangą, visada konsultuokis su suaugusiaisiais, jie įvertins tavo sugalvotų
įrenginių saugumą. Taip pat jie stebės, kad gamybos proceso metu nesusižalotum.

Laiškas mokytojui
Gerbiamas mokytojau,
Tai tik labai mažytė dalis įdėjų, kuriomis pasidalinome. Šiuo laišku norime Jus
paskatinti nenustoti ieškoti kūrybingų sprendimų, įtraukti vaikus ir visiems kartu
džiaugtis pasiekimais.
Judėti, sportuoti, smagiai leisti laiką gamtoje galima bet kokiu oru ir visai nemokamai,
ypač Vilniuje.
Juk visa tai dėl mūsų vaikų, dėl mūsų ateities.
p.s. www.sportuojugamtoje.lt rasite ir galimybę nemokamai išbandyti
„UNO Park VILNIUS“ linksmybes medžiuose, paskubėkite registruotis.
Pagarbiai,
Active Vilnius ir SPORTAS GAMTAUSKAS

