
1. Jūsų įstaiga yra: 

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga 

Bendrojo ugdymo mokykla 

 

2. Įstaigos pavadinimas. 

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis - darţelis 

 

3. Adresas 

Stoties g. 1, Meškuičiai, Meškuičių seniūnija, LT-81442 Šiaulių r. sav. 

 

 

4. Telefonas 

mob. +370 620 91 239 

 

5. El. pašto adresas 

meskuiciudarzelis@gmail.com 

6. Interneto svetainė ir/ arba įstaigos Facebook puslapio nuoroda. 

Interneto svetainė: meskuiciuld.lt 

Uţdara facebook grupė ,,Meškuičių lopšelis-darţelis“ 

7. Banko duomenys (pavadinimas, įstagos kodas, atsiskaitomosios sąskaitos 

numeris)Vienos eilutės tekstas. 

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darţelis 

Kodas 190084586 

Luminor Bankas AB 

LT134010044200975767 

 

 

8. Projekto vadovo vardas, pavardė 

Regina Savickienė 

9. Pareigos 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

9. El. pašto adresas 

regina.savickiene.darzelis@gmail.com 

10. Telefono Nr.  

+37068587011  

11. Projekto pavadinimas 

,,Maţieji olimpečiai“ 



13. Projekto tikslas 

1. Propaguoti olimpizmą per sportą, fizinį aktyvumą, švietimą ir kultūrą. 

2. Ugdyti vaikų dvasines vertybes ir nuostatas, formuoti harmoningą, kūrybingą ir laisvą 

asmenybę. 

14. Projekto uţdaviniai 

 

UŢDAVINIAI 

1. Skleisti olimpines idėjas, suteikti ţinių, puoselėti olimpines vertybes (draugystė, 

pagarba), tenkinant judėjimo, saviraiškos, savęs realizavimo poreikį. 

2. Organizuoti sportinius renginius, olimpines ţaidynes. 

3. Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kitomis šalies ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis. 

 

15. Trumpas projekto aprašymas. Prašome aprašykite projekto idėją (kas, kur ir kodėl bus 

vykdoma). Kelių eilučių tekstas. 

 Projekto įgyvendinimo metu darţelinukams organizuosime aktyvias sportines 

veiklas, išbandysime olimpinių ţaidynių sporto šakas, o atlaisvinus karantino reikalavimus 

į renginius įtrauksime visą lopšelio-darţelio bendruomenę, socialinius partnerius, 

organizuosime išvykas. Tikimės, kad pasikeis vaikų, dalyvavusių olimpinio ugdymo 

projekte, poţiūris į olimpinį judėjimą ir kilnų elgesį sporte. 

16. Kaip į projekto kūrimą buvo įtraukta įstaigos bendruomenė? Kelių eilučių tekstas. 

Projekto kūrimui buvo sudaryta darbo grupė. Idėjas veiklų planavimui pateikė  lopšelio-

darţelio mokytojai, ugdytinių tėvų atstovai. 

 

17. Ar planuojate turėti projekto partnerių? 

Taip (atlaisvinus karantino reikalavimus arba nuotoliniu būdu). 

18. Jei į 17 klausimą atsakėte „Taip“, tuomet išvardinkite partnerius kitas įstaigas, institucijas, 

organizacijas, socialius partnerius). Kelių eilučių tekstas. 

 

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija 

VO ,,Meškuičių bendruomenė“ 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialu 

Šiaulių r. Kairių lopšelis-darţelis ,,Spindulėlis“ 

Šiaulių r. Gruzdţių lopšelis-darţelis ,,Puriena“ 

 

19. Pasirinkite projekte dalyvausiančių ugdytinių ir/ar mokinių apytikslį skaičių. Vienas 

pasirinkimas. 

iki 50 



iki 100 

iki 150 

iki 200 

 

20. Pasirinkite projekte dalyvausiančių partnerių įstaigų ugdytinių ir/ar mokinių apytikslį skaičių. 

Vienas pasirinkimas. 

iki 20 

iki 50 

iki 100 

iki 150 

 

21. Pasirinkite projekte bendrą planuojamų ikimokyklinio amţiaus vaikų ar/ir mokinių skaičių. 

Vienas pasirinkimas. 

iki 50 

iki 100 

iki 150 

iki 200 

 

22. Įrašykite projekte dalyvausiančių ugdytinių ir/ar mokinių amţių. Vienos eilutės tekstas. 

Įrašykite amžiaus tarpsnį nuo - iki 

Nuo 2 iki  7 metų 

23. Įrašykite projekte dalyvausiančių pedagogų, administracijos atstovų, bendruomenės ir 

socialinių partnerių atstovų skaičių. Vienos eilutės tekstas. 

iki 50 

24. Kokias Olimpines vertybes planuojate ugdyti projektu? Keli pasirinkimai. 

Detalesnis vertybių aprašymas „Olimpinių vertybių ugdymo pagrindų“ 17 psl. 

Draugystė 

Pagarba 

Tobulėjimas 

 

25. Kokias Olimpizmo ugdymo temas atskleisite savo projekte? Vienas pasirinkimas. 

Detalesnį ugdymo temų aprašymą žr. „Olimpinių vertybių pagrindai“ 18 psl. 

Pastangomis pelnytas dţiaugsmas 

Kilnus elgesys 

Pagarba gyvenime 



Tobulumo siekimas 

Kūno, valios ir proto darna 

  

26. 24 ir 25 klausimuose turite pasirinkti bent vieną (galite ir daugiau) Olimpinę vertybę ar 

Olimpizmo ugdymo temą ir aprašyti, kaip ją ugdysite, supaţindinsite ar atskleisite savo projekte. 

Kelių eilučių tekstas. 

Sporto suburti ţmonės ne tik susipaţins, kartu dţiaugsis, siek s bendro tikslo, bet ir padės 

vienas kitam. Grupėse diskutuosime apie nesąţiningumą: Kodėl ţmonės apgaudinėja 

sporte? Ko jie tikisi apgaudinėdami? Ar galima padaryti ką nors daugiau, nei sukurti 

daugybę taisyklių? Paskatinsime vaikus pateikti pavyzdţių, kaip bendraamţiai sukčiauja 

sportiniuose ţaidimuose. Vaikai pasiūlys būdų uţkirsti kelią apgaulei. Skaitysime 

pasakojimą ,,Ko maţuosius kiškiukus mokė Olimpiuko tėtis“. Diskutuosime apie tai, kas 

sportuojant teikia malonumą, kelia apmaudą, kas gali padėti išlikti sąţiningu sportininku. 

Vaikai ţiūrės animacinį filmuką ,,Kam atiteks prizas?“ (apie gerumą, rūpestingumą, 

sąţiningumą). 

 

27.  Ar projekto veiklos bus susietos su Tokijo 2020 Olimpinėmis ţaidynėmis? Trumpai 

aprašykite. Kelių eilučių tekstas. 

Pvz.: projekto veiklose bus įtraukti Japonijos kultūros elementai ar Tokijo 2020 Olimpinių 

žaidynių atributai, Tokijo olimpinių žaidynių organizatorių pastangos organizuojant tvarias 

žaidynes, Lietuvos olimpiečiai, olimpinės sporto šakos ir pan.) 

Į projektą bus įtraukta Tokijo 2021 Olimpinių ţaidynių atributai. Vaikai su mokytojais, 

tėvais kurs talismanus (Miraitowa, Someity). Projekto dalyviai domėsis Japonijos kultūra, 

gamta: ţiūrės edukacinius filmukus, vartys knygas, ieškos informacijos internete. 

 

28. Aprašykite kaip planuojate viešinti projektą (informuoti įstaigos, kaimo ar miesto 

bendruomenes, bendradarbiaujančias institucijas, partnerius, ţiniasklaidą ir kt.)Kelių eilučių 

tekstas. 

 

Projektą viešinsime Šiaulių r. Meškuičių lopšelio - darţelio svetainėje, uţdarame Facebook 

grupėje ,,Meškuičių lopšelis-darţelis“, ,,Švietimo naujienų“ svetainėje, Šiaulių rajono 

savivaldybės svetainėje ir kt.  

29.Projekto pradţia. Data. 

2021-05-18 

 

30. Projekto pabaiga. Data. 

2021-11-23 

31. Aprašykite projekto etapus (datą ar laikotarpį, veiklos pavadinimą ir trumpą veiklos 

aprašymą)Kelių eilučių tekstas. 

 

PVZ.: Olimpinė savaitė: „Sportas ir kultūra. Lietuva-Japonija“ I etapas. 2020 05 12 - 2020 05 

24 Planavimas ir pasiruošimas Olimpinei savaitei. Trumpas aprašymas. II etapas. 2020 05 25 - 

2020 05 29 Olimpinė savaitė. Trumpas etapo aprašymas: kokios pamokos, kokie renginiai, 

pertraukos, akcijos ar veiklos vyks ir pan. III etapas. 2020 06 01 Projekto įsivertinimas. Trumpas 



aprašymas IV etapas. 2020 09 Projekto rezultatų viešinimas. Trumpas aprašymas V etapas 2020 

11 . . ... Svarbu! Projektas gali turėti kelis ir daugiau etapų 

 

1. Pasirengimas projekto įgyvendinimui. 2021 05 18 – 2021 05 31. Projekto logotipo 

dėlionės gamyba, veiklų planavimas, darbų pasiskirstymas ir kt. 

2. ,,Darţelinukų vasaros olimpinės ţaidynės“. 2021 05 18 – 2021 05 24. 1 diena - 

Pasakojimo ,,Miško gyventojų rengimasis olimpinėms ţaidynėms“ skaitymas. Olimpinių 

ţaidynių vaizdo įrašų ţiūrėjimas ir aptarimas (šventiška dvasia, atributika). 2 diena - 

Pasakojimo ,,Miško olimpinių ţaidynių atidarymo šventė“ skaitymas. Olimpinių ţaidynių 

atidarymo ir uţdarymo ceremonijų vaizdo įrašų ţiūrėjimas ir aptarimas (tradicijos, jų 

svarba). 3 diena - Pasakojimo ,,Olimpinės varţybos“ skaitymas. Pokalbis apie dvasines 

vertybes sporte: draugystė, pagarba, kilnus elgesys. 4 diena – Ruoštis ,,Darţelinukų 

vasaros olimpinių ţaidynių“ sportininkų paradui: apranga, komandos pavadinimas ir kt. 5 

diena -  ,,Darţelinukų vasaros olimpinės ţaidynės“: atidarymo ceremonija, varţybos, 

uţdarymo ceremonija ir kt. 

3. Piešinių, nuotraukų paroda ,,Aš sportuoju su šeima“ ir sporto pramoga ,,Augu sveikas ir 

stiprus“. 2021 06 28 – 2021 07 02. Piešimas ar fotografavimas - kaip sportuoju su šeima, 

kokias olimpines sporto šakas praktikuoju namuose. Judriųjų ir sportinių ţaidimų 

ţaidimas, varţymasis estafetėse ir kt.  

4. ,,Tokijo 2021 olimpinės ţaidynės“. 2021 07 23 – 2021 07 30. Domėjimasis Tokijo 

olimpinėmis ţaidynėmis: logotipas, šūkis, talismanai, sporto šakos ir kt. Talismanų 

(Miraitowa, Someity) piešimas, spalvinimas ar kūrimas kitomis priemonėmis. Edukacinių 

filmukų ţiūrėjimas, knygų vartymas, informacijos internete paieška apie Japonijos 

kultūrą, gamtą. Olimpinių ţiedų piešimas, spalvinimas, konstravimas ir šio simbolio 

reikšmės aptarimas. Olimpinės vėliavos gamyba. 

5. Sporto savaitė ,,Būkime aktyvūs“. 2021 09 20 – 2021 09 24. Kasdieninis mankštinimasis 

lauke, grupėse ar salėje. 1 diena - Estafečių ir judriųjų ţaidimų diena ,,Nykštukų“ 

grupėje. 2 diena - Dviratukų diena ,,Rieda ratai rateliukai“ ,,Kačiukų“ grupėje. 3 diena - 

Ţygio diena. ,,Smalsučių“ grupėje. 4 diena - Sportinių ţaidimų diena (ţolės riedulys, 

futboliukas, krepšinis) ,,Pelėdţiukų“ grupėje. 5 diena - Sveikatos valandėlės grupėse 

bendradarbiaujant su sveikatos prieţiūros specialistu. 

6. Išvyka į Šiaulių regbio ir ţolės riedulio akademiją (atlaisvinus karantino reikalavimams) ir 

,,Ţolės riedulio pirmenybės“. 2021 10 01 – 2021 10 31. Svečiavimasis  Šiaulių regbio ir 

ţolės riedulio akademijoje. Pamokų-treniruočių organizavimas: kamuoliuko mušinėjimas 

ir varymas lazda, kliūčių įveikimas ir kt.  

7. Projekto ataskaitos rengimas. 2021 11 01 – 2021 11 20.  

  

32. Nurodykite laukiamus projekto rezultatus. Kelių eilučių tekstas. 

Rezultatai gali būti kiekybiniai: kiek žmonių įtrauksite į projektą, kiek renginių ar veiklų 

suorganizuosite, kiek vaikų ar jaunuolių bus aktyvesni ir pan. ir kokybiniai: subursite įstaigos 

bendruomenę, tikslinė grupė sužinos apie Lietuvos sportininkus, dalyvausiančius 2020 Tokijo 

olimpinėse žaidynėse, glaudesnis bendradarbiavimas tarp mokinių ir mokytojų, susirasite naujus 

partnerius ateities veikloms ir pan.  

1. Projekte dalyvaus 75 lopšelio-darţelio ugdytiniai, 10 mokytojų. 

2. Projekto įgyvendinimo metu bendradarbiausime su 2 – 3 socialiniais partneriais, kurie 

dalyvaus 2-3 renginiuose. 



3. Organizuosime 1 olimpines ţaidynes, 1 sporto savaitę, 1 sporto pramogą, 1 piešinių ar 

fotonuotraukų parodą. 

4. 35% ugdytinių ţinos apie Tokijo 2021 olimpines ţaidynes. 

5. 50% ugdytinių pamėgs ţolės riedulio ţaidimą ir jį ţais lopšelio-darţelio kieme. 

6. 80% vaikų taps fiziškai akyvesni, pamėgs sportinius ir judriuosius ţaidimus. 

7. 80% ugdytinių įsisavins kilnaus elgesio vertybes ir jų laikysis. 

 

33. Trumpai aprašykite kaip bus atliekamas projekto įvertinimas. Kelių eilučių tekstas. 

 

Po kiekvieno renginio atliksime kiekybinę ir kokybinę analizę, išsiaiškinsime vaikų, 

mokytojų, tėvų nuomonę. 

 

34. Įrašykite projektui įgyvendinti reikalingą sumą (bendrą projekto sumą). Vienos eilutės 

tekstas. 

 

500 eurų. 

 

35. Įrašykite prašomą iš LTOK sumą (iki 500 eur). Vienos eilutės tekstas. 

 

500 eurų. 

 

 36. Nurodykite detaliau prašomos sumos lėšų paskirstymą, reikalingą projektui įgyvendinti. 

Kelių eilučių tekstas. 

PVZ. Sporto inventorius 300 Kanceliarinės prekės 100 VISO: 400  

 

Sporto inventorius (vaikiškos žolės riedulio lazdos pradedantiesiems (20 vnt)., futbolo vartai 

su treniruočių siena ir kt.) –  350 eur 

 

Transporto išlaidos išvykai  į Šiaulių regbio ir ţolės riedulio akademiją (atlaisvinus karantino 

reikalavimams)-100 eur 

Kanceliarinės prekės 50 eur 

Iš viso: 500 eur 

 

 

37. Pastabos/ komentarai. Kelių eilučių tekstas. 

 

 

 

 

https://www.vidaxl.lt/e/futbolo-vartai-su-treniruociu-siena--240-x-92-x-150-cm/8718475876366.html
https://www.vidaxl.lt/e/futbolo-vartai-su-treniruociu-siena--240-x-92-x-150-cm/8718475876366.html

