
 

PATVIRTINTA 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

                                 „Želmenėliai“ direktoriaus  

2022 m. spalio 17  d. įsakymu Nr. V- 191 (1.5.E) 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ VIRTUALAUS SPORTINIO PROJEKTO 

,,UŽAUGĘ GARSINSIM SAVO ŠALĮ, ŠIANDIEN MŪSŲ DARŽELĮ” 

NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Virtualaus sportinio projekto ,,Užaugę garsinsim savo šalį, šiandieną mūsų darželį” (toliau 

projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo - 

organizavimo tvarką. 

1. Projekto organizatoriai – Marijampolės vaikų lopšelio - darželio „Želmenėliai“ 

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Daiva Rutkauskienė ir mokytoja Nida Taločkienė. 

2. Projektas skirtas stiprinti bendruomenę, įtraukiant ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

vaikus bei jų tėvelius. 

II. SKYRIUS 

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Susipažinti su įvairiomis sporto šakomis išnaudojant visas turimas priemones bei 

inventorių. 

4.2. Sudaryti sąlygas sportiniuose užsiėmimuose dalyvauti vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

4.3. Skatinti vaikų pozityvų požiūrį į sportą ir atrasti savo individualias stipriąsias puses. 

III. SKYRIUS 

PROJEKTO INICIATYVOS DALYVIAI 
 

5. Projekto dalyviai – kviečiami dalyvauti Lietuvos ugdymo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, ugdytiniai ir jų mokytojai bei tėveliai. 

6. Ugdytinių amžius 2 - 7 metai. 

IV. SKYRIUS 

PROJEKTO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI 

 

7. Darbų pateikimas: mankšta, estafetės, sportiniai žaidimai, kitos įvairios aktyvios veiklos, 

galbūt apdovanojimai fotografuojami ir patalpinami nuo 2022 m.  lapkričio 17 d. iki lapkričio 30 d. į 

Facebook grupę ,,Užaugę garsinsim savo šalį, šiandieną mūsų darželį”. Vienas dalyvis atsiunčia ne 

daugiau kaip 2 nuotraukas. 

8. Įkeldami nuotrauką, viršuje parašome miestą, ugdymo įstaigos bei grupės pavadinimą (jeigu 

vieno vaiko, tuomet vardą, pavardę), mokytojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. 

9.  Užsiregistruoti elektroninėje renginių registracijos sistemoje “Semi plius” 

https://www.semiplius.lt 

 



V. SKYRIUS  

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Projekto vykdymo laikas 2022 m. lapkričio 8 - 11 d. Projektas vykdomas dalyviams patogiu, 

laisvai pasirinktu laiku, vieta - kiekvienos įstaigos teritorijoje. Dalyvio anketą (priedas Nr.1) siųsti 

el.paštu nidute24@gmail.com 

11. Nuotraukos bus eksponuojamos nuo 2022 m. lapkričio 17 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. 

Mokytojams bus išduodamos  Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro pažymos. 

12. Padėkos mokytojams bus išsiųstos elektroniniu paštu. 

VI. SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti projekto nuostatus (apie pakeitimus informuojant 

kiekvieną užsiregistravusią įstaigą). 

14. Projekto dalyviai, pateikdami nuotraukas projekto organizatoriams, patvirtina, kad 

nuotraukos autorius yra davęs sutikimą viešai publikuoti vaikų nuotraukas, vardus, pavardes. 

15. Projekto organizatoriai pasilieka teisę projekto nuotraukas naudoti neatlygintinai. 

16. Dėl papildomos informacijos kreiptis: 

16.1. Daiva Rutkauskienė, vaikų lopšelio - darželio „Želmenėliai“ ikimokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja, tel. 8-611-22081 

16.2. Nida Taločkienė, Marijampolės vaikų lopšelio - darželio ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja, tel. 8-616-07495. 
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Priedas Nr. 1 

 

 

Virtualaus sportinio projekto  

,,Užaugę garsinsim savo šalį, šiandien mūsų darželį” 
 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas Dalyvių 

amžius 

Mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija, el.paštas 

   

 

 

 


