
VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS 

 

 

 

 PROJEKTAS 

SPORTO VAIVORYKŠTĖ 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTĄ PARENGĖ 

Vyresnioji mokytoja 

Viktorija Piatkova, 

 Mokytoja metodininkė, dirbanti pagal 

 ikimokyklinio ugdymo programą 

Nerija Četrauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIŠIAGALA 

2021 m. 



Projekto trumpas aprašymas – laukiami rezultatai 

 

Projektas suteiks galimybę darželio bendruomenei susipažinti su įvairiomis sporto šakomis, 

dalyvauti įvairių sporto šakų treniruotėse bei pažintinėse paskaitose. Skatins darželio 

bendruomenę aktyviai leisti laisvalaikį bei motyvuos sportuoti. 

 

Tikslas:  

Skatinti Maišiagalos lopšelio-darželio bendruomenę aktyviai leisti laisvalaikį bei motyvuoti 

sportuoti supažindinant su įvairiomis sporto šakomis bei suteikti galimybę dalyvauti įvairių 

sporto šakų treniruotėse ar pažintinėse paskaitose. 

 

Uždaviniai: 

• sukurti saugią ir sveiką aplinką įgyvendinant projektą, užtikrinantį  judėjimo, fizinio ir 

psichinio saugumo, bendravimo ir pažinimo poreikius; 

• sudaryti vaikams sąlygas bendradarbiauti, sportuoti individualiai, grupelėmis kartu su 

bendraamžiais ir suaugusiais; 

• projekto įgyvendinimo metu panaudoti  ir atrasti  kuo įvairesnes sporto šakas ir jų 

elementus; 

• skatinti ir palaikyti darželio bendruomenės narių  norą judėti, sudarant sąlygas įgyti 

įvairios fizinės veiklos patirtį;  

• į sveikatos ugdymo projektą  įtraukti įstaigos bendruomenę, ugdytinių šeimas 

 

Vieta  (kokiu mastu): Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis 

Lėšos: Tėvų; Lopšelio-darželio. 

Numatoma projekto trukmė: 2021 m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJEKTO PRIEMONIŲ ATLIKIMO PLANAS 

 

EIL

. 

NR. 

PRIEMONĖS 

PAVADINIMA

S 

 

ĮGYVENDINIM

O VIETA 

 

DALYVIAI 
ĮGYVENDINI

MO LAIKAS 

PRIEMONIŲ 

VERTINIM

O 

KRITERIJAI 

ATSAKING

I 

ASMENYS 

1. Sporto 

pramogos. 

Judrieji 

žaidimai vaikų 

žaidimų 

kambaryje.(atsi

žvelgiant i 

epidemiologine 

situacija, 

numatoma vieta 

gali būti 

pakeista l/d aktų 

sale arba lauko 

žaidimų 

aikštelėmis) 

Vaikų žaidimų 

kambarys  

Visos 

darželio 

grupės 

Vasaris Nuotraukos,st

raipsnis 

darželio FB 

paskyroje. 

  

V. Piatkova 

N. 

Četrauskaitė  

2. Susitikimai su 

sporto 

treneriais 

1.Jėgos 

treniruotės 

online, 

2.Karate 

online,  

3.Zumba Kids 

online, 

4.Bėgimas 

online. 

5.Žolės 

riedulys, 

6.Futbolas, 

7.Žirgynas 

8.Žiemos 

sportas 

Maišiagalos 

vaikų l/d. 

Ugdytinių 

tėveliai, 

ugdytiniai, 

Padagogai. 

2021 m.  

1.Jėgos 

treniruote su 

Raminta – 

Vasaris 

2.Karate su 

Deividu - 

Kovas 

3.Zumba Kids 

su Marija – 

Balandis 

4.Begimas su 

Jocca Micha – 

Gegužė 

5.Žolės riedulys 

– birželis 

6.Futbolas – 

Rugpjūtis 

7.Žirgynas, 

jodinėjimas – 

rugsėjis -spalis 

8.Slydinėjimas, 

čiuožimas, 

žaidimai lauke 

– Lapkritis-

gruodis 

Nuotraukos 

straipsnis 

darželio FB 

paskyroje.  

V. Piatkova 

N. 

Četrauskaitė  



3. Bendri tėvelių, 

vaikų 

užsiėmimai. 

,,Judesys – 

sveikata“  

Maišiagalos 

vaikų l/d. 

(atsižvelgiant į 

epidemiologine 

situacija, 

numatoma vieta, 

veiklos 

įgyvendinimas 

gali būti pakeisti)  

Ugdytinių 

tėveliai, 

ugdytiniai, 

Padagogai. 

Balandis 

14;21;28 

Nuotraukos, 

straipsnis 

darželio FB 

paskyroje 

V. Piatkova 

4. Išvykos:  

Širvintų batutų 

parkas ir kt., 

Kgym 

gimnastikos 

centras , 

Žirgynas. 

 

 

 

Ateities g. 31 

Nykštukų ir 

drugelių 

grupių 

ugdytiniai. 

Auklėtojos. 

Gegužė 

Spalis 

Nuotraukos,st

raipsnis 

darželio FB 

paskyroje 

N. 

Četrauskaitė

, 

V. Piatkova  

5. Sporto dienos. 

1,,,Sportuojam 

įdomiai“ 

2.,,Judesys –

gyvybės 

lopšys“ 

3.,,Sporto 

revoliucija“ -

renginys skirtas 

Vaikų gynimo 

dienai. 

4.,,Sportuojanty

s vaikai – 

sveika ateitis“ 

Maišiagalos 

vaikų l/d. 

Ugdytinių 

tėveliai, 

ugdytiniai, 

Padagogai. 

2021m. 

1. Kovas 

2. Gegužė 

3. Birželio 1 d. 

4. Rugsėjis 

Nuotraukos,st

raipsnis 

darželio FB 

paskyroje 

V. Piatkova 

N. 

Četrauskaitė 

 

 

Projekto įgyvendinimo metu veiklos gali būti pakeistos ar papildytos, atsižvelgiant į 

epidemiologine situaciją ir SAM rekomendacijas. 

 


