
PROJEKTO „PUPŲ PĖDO OLIMPIEČIAI“ ETAPAI 

 

Etapas Data Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas 

I ETAPAS 2020 m.  

rugsėjo 14–18 d. 

Planavimas ir 

pasiruošimas projektui 

„Pupų pėdo 

olimpiečiai“ 

Talismanų Moraitowa ir Someity 

gamyba, olimpinių žaidynių 

logotipo dėlionės gamyba, 

atidarymo šokio mokymasis, 

rungčių planavimas ir sukūrimas. 

Filmukų kūrimas apie 

olimpiečius, olimpinius žiedus, 

talismanus, vėliavą, himną.  

II ETAPAS 2020 m.  

rugsėjo 21–29 d. 

2020 m. rugsėjo 21 d. 

renginio atidarymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. rugsėjo 22 d. 

orientacinė pramoga 

„Beržynėlio takeliais“ 

grupėms „Nykštukai“, 

„Drugeliai“, „Ežiukai“ 

bei l/d „Rugiagėlė“ 

ugdytinių komanda  

 

 
2020 m. rugsėjo 23 d.  

irklavimo pamoka bei 

riedlenčių čempionatas 

„Riedu riedu“ grupių 

„Nykštukai“, 

„Drugeliai“ ir 

„Ežiukai“ vaikams su 

Atžalyno sporto centro 

treneriu  

 

2020 m. rugsėjo 24 d. 

pramoga „Aktyvaus 

kamuolio diena“ grupių 

„Boružėlės“ ir 

„Meškučiai“ ugdytiniai  

 

Tokijo 2021 olimpinių žaidynių 

talismanų šokis visiems darželio 

vaikams. Atidarymo metu visi 

kartu dėlios olimpinių žaidynių 

logotipo  dėlionę, neš olimpinę 

vėliavą grojant olimpiados 

himnui. Pasibaigus oficialiam 

atidarymui vaikai kartu su 

olimpiniais talismanais dalyvaus 

bėgimo varžybose „Pagauk 

vėją“  – kiekvienos grupės vaikais 

bėgs tam tikra spalva pažymėtu 

takeliu.  

 

Ugdytiniai kartu su pedagogais ir 

tėveliais dalyvaus orientacinėje 

pramogoje, kurios metu 

mankštinsis kartu su olimpiniais 

kiškiais bendroje mankštelėje, 

įveiks įvairias įdomias sportines 

rungtis su orientacinio sporto 

elementais.  

 
 

Ugdytiniai kartu su pedagogais 

mankštinsis ir mokysis irklavimo 

pagrindų kartu su treneriu, 

dalyvaus linksmame riedlenčių 

čempionate (mokysis irkluoti 

atsisėdę ant riedlentės). 

 

 

 

Ugdytiniai ir jų tėveliai darželio 

kieme dalyvaus aktyvaus 

kamuolio dienoje. Darys mankštą 

su Teniso akademijos treneriu, 

dalyvaus kamuolių ridenimo 

estafetėse, žais lauko tenisą, 
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2020 m. rugsėjo 25 d. 

pramoga „Surask tunelį 

ir pralįsk“ grupių 

„Ančiukai“, 

„Kiškučiai“, „Gėlytės“ 

ugdytiniams  

 

 

 

2020 m. rugsėjo 28 d. 

pramoga „Smagi 

virvelė“  grupių 

„Boružėlės“ ir 

„Meškučiai“ 

ugdytiniams 

 

 
2020 m. rugsėjo 29 

d.  kūrybinės dirbtuvės 

„Olimpiniai žiedai“, 

piešinių paroda 

,,Olimpinės žaidynės 

mano akimis“ 

 

šokdins kamuoliukus ant 

parašiutų, žais kamuoliukų mūšį.  

 

Ugdytiniai su pedagogais ir 

tėveliais dalyvaus tunelių dienoje 

„Surask tunelį ir pralįsk“. Jo metu 

šoks apšilimo zumba šokį, po 

šokio vaikai pralįs pro visus 

darželio teritorijoje pastatytus ar 

pagamintus tunelius pagal 

pažymėtas spalvas.  

 

Grupių ugdytiniai, pedagogai ir 

tėveliai darželio kieme dalyvaus 

virvės dienos renginyje, kur 

linksmai leis laiką supdamiesi ant 

virvių, bandydami lipti virve, 

vaikščiodami patiestomis ant 

žemės virvėmis, tempdami virvę. 

 
 

Olimpinių žiedų kūrimas iš 

antrinių žaliavų. Visų grupių 

vaikai, jų pedagogai ir tėveliai 

kurs olimpinius žiedus iš 

pasirinktų antrinių žaliavų ir 

surengs parodą.  

Taip pat bus atidaryta piešinių 

paroda ,,Olimpinės žaidynės 

mano akimis“. 

III ETAPAS 2020 m.  

spalio 1–5 d.  

Projekto įsivertinimas 

 

 

 

Pasibaigus projektui bus 

apklausiami vaikai, kaip jiems 

patiko projekto veiklos, 

atsakymai užfiksuoti raštu. 

Tėveliams ir pedagogams išsiųsta 

internetinė anketa. 

IV ETAPAS 2020 m.  

spalio 6–9 d.  

Projekto rezultatų 

viešinimas 

Projektas bus viešinamas 

lopšelio-darželio internetiniame 

puslapyje, Facebook’o paskyroje, 

taip pat Šiaulių miesto 

savivaldybės puslapyje, 

www.ikimokyklinis.lt, 

www.svietimonaujienos.lt, 

www.olimpinekarta.lt 

V ETAPAS 2020 m. 

lapkričio mėn.  

Projekto ataskaitos 

rengimas 

Pateikta išsami projekto ataskaita 

įstaigos bendruomenei. 

 

________________________________  

http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.olimpinekarta.lt/

