
Siauliq r. Me5kuiiiq IopXelis-darZelis
Olimpiniq vertybiq ugdymo programa

,,Olimpin6 karta6'

I. TIKSLAI:
1. Propaguoti olimpizm4 per sport4, fizini aktywm4, svietim4 ir kulttr4.
2.ugd>tti draugystes, pagarbos kitiems, tobulejimo, kilnaus eigesio vertybes.

II.UZDAVINIAI
1. Skleisti olimpines idejas, suteikti Ziniy, puoseleti olimpines vertybes, tenkinant judejimo,
savirai5kos, savgs rcalizavimo poreiki.
2. Skatinti vaikus samprotauti, dometis olimpizmu ir olimpinemis vertybemis.
3. Sudaryti s4lygas vaikq kurybinei, kulturinei, visuomeninei ir sportinei veiklai.
4 . Or ganizuoti sp ortinius renginius, olimpines Zaidynes.
5. Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kitomis Salies ikimokyklinio ugdymo
istaigomis.
6. Tobulinti mokytojq kompetencij 4.
7. Vvkdvti olimpinio u lonSel

Veikla

de

Rugsejis Nuspalvinti pateiktus olimpinius Ziedus ir
su grupes draugais aptarti Sio simbolio

Ikimokvklinio.
ie5mokvklinio i

meninio ugdymo

mokyojai

Olimpiniq Ziedq

reik3mes supratimas.

Veliavos

reikSmingumo

suvokimas

apm4stant tapatybg

Suvokimas, kad

devizas turi galiq

ikvepti ir motyvuoti

olimpizmo idejq.

Olimpinio devizo
prasmes perpratimas.

Suvokimas, kad

olimpine ugnis

simbolis, susietas su

visame pasaulyje

pripaZistamomis

vertybemis.

Pokalbis apie olimping veliav4. Is
plakatinio popieriaus ar medZiagos
pasidaryti veliav4, pritvirtinti jos galus prie
medinio stiebo ir nesti aukStai i5kelus.

Lapkritis Pokalbis apie olimpini deviz4. pasirinkti

du - tris Zaidimus klno kult[ros veiklai,
susijusius su olimpiniu devizu ,,Greidiau,
auk5diau, tvirdiau!". Zaisti pasirinktus
Zaidimus ir i5siai5kinti, kokie devizo
Zodliai atsispindi Zaidime (pvz. greidiau ir
auk5diau, tvirdiau ir auk5diau ir kt.).
Sukurti devizui muzikini ritm4 ir,
skanduojant ji, pritarti grojant muzikiniais
instrumentais.

Lapkritis Pokalbis apie olimpini degl4. Sukurti savo
olimpini degl4 (sifllomos priemones:
kartoninis panaudotq popieriniq
rank5luosdiq ritinys ir raudonas
vyniojamasis popierius liepsnai
pavaizduoti). Papuo5ti deglo ranken4.

Sudaryti vaikams galimybg atskleisti savo
k[rybiSkum4. Sukurtus deglus, panaudoti

oli iniu Zaid atidarymo ir uZdarymo ceremonii
Skaityti pasakojim4 ,,Mi5ko gyventojq

masis olimpinems Zaidynems,..

Ikimokyklinio ir
ieSmokvklinio

Olimpines

simbolikos salios



reti olimpiniq Zaidyniq vaizdo ira5ui.
Diskutuoti su vaikais apie tai, ar vaizdo

ira5uose vyrauja SventiSka dvasia, kokia

ugdymo

mokyojai
supratimas. Ziniv
apie tai, kaip vyksta

olimpiniq Zaidyniq

atidarymo

ceremonija igijimas.

protokolo, kuriq
laikomasi olimpiniq

supratimas. Zinita

apie tai, kaip
Svendiamas

olimpizmas, kokias
vertybes ikUnija 5i

ceremonija, igijimas.

Skaity.ti pasakojim4,,MiSko olimpiniq
laidyni4 atidarymo Svente,,. Ziveti
ankstesniq ceremonijq vaizdo ira5us.
Kalbetis apie tai, kokias su Sia ceremonija
susijusias tradicijas iZvelge vaikai, kuo jos
svarbios.

Skaityti pasakojimE,,Olimpines varZyboS .

Organizuoti,,Ziemos olimpines Zaidynes...

{sivaizduoti, kad visi yra sportininkai ir
nuvyko i olimpines Zaidynes. Sukurti
sportininkq pandq: panaudoti atributik4,
Zygiuoti per olimpiniq Zaidyniq stadion4 ir
kt. Sukurti olimpiniq Zaidiniq uLdarymo
ceremonij4: ateiti i stadion4, nuleisti
olimping veliav4, uZgesinti olimping ugni.
Su vaikais nupie5ti arba

Sausis

Vasaris Kurti plakatq, skatinanti sportininkus
vadovautis olimpines priesaikos principais:
gerbti olimpiniq Zaidyniq taisykles,
dalyvauti Zaidynese demonstruoiant
visapusi5k4 sportiSkumq, nevartoti
draudZiamq preparatq, varZytis Slovinant

ir siekiant pelnyti garbg komandai.

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo

moky.tojai

Olimpines priesaikos

reikSmingumo

supratimas.

Suvokimas, kad

sukdiavimas turi
pasekmes ne tik
sporte, bet ir
gyvenime.Skaityti pasakojim4,,Begimo nugaletojq

ir menas Siuolaikinese olimpinese Zaidvnese.
Kovas

olimpines Zaidynes (plakatai, mar5kineliai,
pa5to Zenklai ir daugybe kitq meno medijq
formq). fsivaizduoti, kad lopdelis-darZelis
tures surengti olimpines Zaidynes. paimti

vok4 ir sukurti pa5to LerklE, kuriame
atsispindetq laidynit4 aspektai, kuriuos
nordtumdte iarnLinti. Papuo5ti vok4, kad
dar labiau i5ry5ketq sukurto Zenklo
iSskirtinumas.

SuZinoti kaip perteikiama Linia apie Salies Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo

mokytojai

Vizualiniq meno

igtrdZiq, padedandiq

perteikti pagrindines

olimpizmo vertybes,

ugdymas. Piesdami

vaikai atskleis save.

perteiks mintis,
analizuos ivairias
temas, problemas,

istorijas.
Sukurti komandos (grupes) kepuraiteq jas
papuo5ti ir panaudoti kiino kultriros
valandeliq metu, pristatant komandos
iSskirtin

Dalyvauti LTOK skelbiamuose piesiniu
konkursuose.

ir talismanai.



Organizuoti,,Vasaros maZqjq olimpines
Zaidynes". Sukurti talismana" kuris
geriausiai perteiktq lop5elio-darZelio

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo

Supratimas, kokia
gali4 turi simboliai
perduodant tam tikra

mes s Sakos.

Sausis -

Balandis

Rugsejis-

Gruodis

Futbolas: Zaidimas, pramogos ir kt. Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo

mokytojai

Sporto Sakrl

suvokimas.

Krep5ini s : Laidimas,,, Trikrep Si o festivali S

Olimpinis mdnuo.

Paralimpines Zaidynes

Lapkritis Suvokti paralimpinio sporto atstovq
treniravimosi ir varZymosi ypatumus.
Sporlo aikSteje papra5yti vaikq uZsiriSti ant
akiq rai5ti. Paskui paskirti Siam vaikui
vedli. Abu vaikai susikimba rankomis ir
bega kartu. Vedlys turi iS anksto ZodLiu

ispeti draug4 apie trasoje pasitaikandias
klifltis (duobutes, balos ir pan.). pasidalinti

begimo uZri5tomis akimis ir buvimo vedliu

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo

mokytojai

Supratimas, kaip
treniruojasi ir
varZosi

sportininkai, turintys
negali4.

Olimpiniq laidynin4 indelis i tvarq ;ystym4si"

Dalyvauti projekte,,Mes r[siuoiam.; Supratimas, kaip
svarbu gerbti

Olimpiniq laidynhq
kitiems.

iSSUkiq iveikimas. Gyvenimas

Spalis Aptarti nes4Ziningum4. Kodel Zmones
apgaudineja sporte? Ko jie tikisi
apgaudinedami? Paskatinti vaikus pateikti
pavyzdLl4, kaip bendraamZiai sukdiauja
sportiniuose Zaidimuose. pasifrlyti bDdq
uZkirsti keli4 apgaulei. Ar galima padaryti
k4 nors daugiau, nei sukurti daueybe
taisykliq? Skaityti pasakojim4 ;k;
maZuosius ki5kiukus moke Olimpiuko
tetis'0.

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo

mokytojai

Supratimas, su

kokiais sunkumais

olimpines Zaidynes

susidtre praeityje ir
kaip juos b[tu
galima iveikti.
Supratimas, kaip
svarbu kilniai elgtis
ne tik sporte, bet ir
gyvenime.

Supratimas, kad
pagarba yra
veiksminga

priemone, galinti

Diskutuoti apie tai, kas sportuo;unt t"*iu
malonum4, kelia apmaud4, kas gali padeti
i5likti sqZiningu sportininku. Ziheti
animacini filmuk4 ,,Kam atiteks prizas?,.
(apie gerum4, rfrpestingum 4, sqLinitzuma).



Viena ugdymo grupe turi priimti J kuno
kultUros valandelg kitos ugdymo grupes
kelis_ vaikus. Aptarti, kaip bfltq galima

itraukti Siuos vaikus ibendr4 Laidimq.

ir kitq Zmoniq

ir fizines veiklos
Rugsejis Dalyvauti renginyje ,,Rieda ratai Ikimokyklinio,

prie5mokyklinio

ir meninio

ugdymo

mokytojai

Supratimas, koks
svarbus fizines
veiklos vaidmuo
kiekvieno dalyvio
gerovei.

Slaityti pasakojim4 ,,Api"-Ti5ki.rk4
Olimpiuk4, jo teti ir jq bendras
treniruotesoo . Organizuoti sporting pramogq

jantis koridoriuso'.

Organizuoti sporto pramog4 ,,Norim tapti
olimoiediais".

Kurti olimpin
BirZelis Organizuoti viktorin4 ,*AS maZasis

olimpietis".
Humanizmo le -olimpiniq Zaidvniu istorii
GeguZe

i5bandyti nauj4 sporto Sak4 - Zoles rieduli.
ZaidLiant patirti dZiugiq emocij q.

SuZinoti apie olimpinius sportGinkus ir Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo

mokytojai

iniq apie olimpinirl
sportininkq
pasiekimus

ir ateities vizi11

igijimas ir gebejimas

semtis i5

Yano lgisgs:{nano 
pa

Pakalb€ti apie vaikq@
grupeje ir sporto saleje. Suprasti, k4 rei5kia
bUti atsakingam, aptarti teisiq ir pareigq
s4vokas ir suvokti skirtumus.

Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio

ugdymo

mokytojai

Supratimas, kuo

asmeml ir grupiq

teises ir pareigos.

Supratimas, kad
atkaklumas suteikia

mums galiq pelnyti
sekmg ir atskleisti
savo galimybes.

Supratimas, kad
sunkumai yra
neatsiejama

gyvenimo ir sporto
dalis ir kad
ugdydami iStvermg

galime iveikti Siuos

sunkumus. Zinhq

apie tai, kokia
svarbidr4sa

olimpinese

Zaidynese

dalyvaujantiems

sportininkams,

Apm4styti situacijas, kai teko pa.odyti
atkaklum4 sportuojant. Kokie jgndi:iai
skatinoiudeti pirmyn?

Vasaris Aptarti Siuos klausimus: ar iStverrne
reiSkia ilgai nesikrimsti del nesekmes?
Kaip jUs stengiates atsigauti po
nusivylimo? Kq darote, jei asmeniniai
rezultatai sporte jus nuvilia? SuZinoti
trump4 istorij4 apie sportinink4, kuris
parkrito per variybas ir finiS4 pasieke
p_askutinis. Svarstyti, kas nutinka paskui?
Kaip jaudiasi Sis sportininkas? Kaip jam
atgayti pasitikejim4 savimi ir pasiekti gerq
r ezultatt4 per kitas v ar|yb as?

Diskutuoti apie tai, kA ,eiSkia ZoOis

,,dr4saoo. Su vaikais prisiminti situacijas,
kai jiems i5kilo sunkumq ir norejosi visk4
mesti. Kas jiems suteike stiprybes
nepasiduoti?



Spalis Suprasti, kaip svarbu ualgtti sveikaEaista-
Skatinti vaikus kasdien mank5iintis i,
riboti laik4, praleidLiam4 prie kompiuterio
ar televizoriaus. Vaikai turetq suprasti, kad
kasdiene fizinio aktyvumo veikla teikia
didelg naud4 sveikatai. Skaityti pasakojim4

,,Ki5kio Olimpiuko Seima,o.

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo

mokytojai

Supratimas, koks
elgesys prisideda

prie sveiko hialingo
gyvenimo b[dq.
Gebejimas pasirinkti

sporto ir
sveikatinimo veikla.
atitinkandi4

interesus, teikiandia
malonum4 ir
skatinandi4 teigiam4
gyvenimo biid4.

Organizuoti Seimq sporto Sventq.

Vykdyi projekt4,,Vaikq vasarai

Olimpinio u si) aplinkos kurimas.

[sigyti sporto inventoriaus veit<tai sporto
saleje ir lauke -vaiki5kos Zoles riedulio
lazdos pradedantiesiems (10 vnt.

Projekto

,,Olimpine
karta'o darbo

grupe

fsigyta sporto

inventoriaus, knygq,

Laidim4.
[sigyti vaiki5kq t nygqjato zaiaffiffi
olimpini sport4, sveika gyvensena.

Dalyvauti kvalifikacijos -loUuliilirno

renginiuose olimpinio
Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo

mokytojai

50% mokytojq
tobulino

kvalifikacij4.
20% mokytojq
bendravo ir
bendradarbiavo su

Siauliq ir
kaimyniniq rajonq
ikimokyklinemis

istaigomis,
socialiniais

partneriais, I0%
dalinosi gerqa darbo
patirtimi.

Renginiuose

dalyvavo ugdytini4
tevai.

Bendrauti ir bendradarbiauf suTiauifi i,
kaimyniniq rajonq ikimokyklinemis

Kasmet


