
                                                                                                                                              PATVIRTINTA: 

Kauno miesto pradinių klasių MB 

           2021m. spalio 7 d., protokolo Nr. 1 

RESPUBLIKINIO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRADINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

RENGINIO ,,SPORTIŠKAS RUDUO“ 

NUOSTATAI 

TIKSLAS 

 Ugdyti fiziškai aktyvų, pasitikintį savimi vaiką,  gebantį rinktis sveiką gyvenseną ir rūpintis savo kūno bei sveikatos 

stiprinimu. 

UŽDAVINIAI: 

 Tenkinti natūralų poreikį judėti. 

 Skatinti ugdytinių supratimą apie judėjimo formų pasirinkimo įvairovę, patirti judėjimo džiaugsmą bei   stiprinti 

sveikatą, ugdyti kūrybiškumą fizinio ugdymo veiklose. 

  Ugdyti bendravimo ir saugaus  bendradarbiavimo įgūdžius. 

DALYVIAI 

Lietuvos respublikos švietimo įstaigų pradinių klasių, priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių ugdytiniai. 

LAIKAS IR VIETA 

Renginys organizuojamas kiekvienos įstaigos nuožiūra, laikotarpiu 2021-11-10 iki 2021-11-13. 

Rekomenduojama vieta – parkas, aikštelė ar kita pasirinkta vieta gamtoje.  

PROGRAMA 

Skatinti vaikų judėjimą ir kūrybiškumą dalyvaujant: 

 orientacinėse varžybose; 

 veiklose, skirtose žingsniams skaičiuoti; 

 kuriant sportinį įrankį iš gamtinės medžiagos. 

Renginio programą numato įstaigos mokytojai ar auklėtojai pasitelkdami kūrybiškumą, išradingumą. 

RENGINYJE DALYVAUJANČIŲ VAIKŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMAS   

Pagal įstaigoje patvirtintą tvarką. 

NUMATOMAS REZULTATAS 

2021-11-23 - 2021-11-30  virtuali nuotraukų  paroda KŠIC  ir  Kauno pradinukų tinklapyje ,,Sportiškas ruduo“ 

ORGANIZATORIAI: 

 Larisa Bukinienė,  - ,,Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės pirmininkė; 

 ,,Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės narės; 

 Jolanta Vengalienė, Kauno miesto pradinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė; 

 Audronė Antanavičienė, Kauno Švietimo Inovacijų Centro metodininkė 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Telefonai pasiteiravimui: 

                                                                                                                            L.Bukinienė (8-37)392611; 8-674-38396 

 



                                                                                   PATVIRTINTA: 

                                                                                                   Kauno miesto pradinių klasių MB 

                                                                                                     2021   m. spalio 7 d., protokolo Nr.1 

RESPUBLIKINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRADINIO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

VIRTUALIOS NUOTRAUKŲ PARODOS 

,,SPORTIŠKAS RUDUO“ 

NUOSTATAI 

TIKSLAS 

 Stebėti ir fiksuoti vaikų gebėjimus fizinėje veikloje. 

RENGĖJAI 

 Kauno Švietimo Inovacijų Centras. 

 Kauno miesto ,,Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinė grupė. 

DALYVIAI 

 Lietuvos respublikos švietimo įstaigų pradinių klasių , priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių ugdytiniai. 

VIETA 

KŠIC  internetinė svetainė  https://www.kpkc.lt/ 

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio svetainė  https://pradinukai.lt/kauno/ 

LAIKAS 

Virtuali nuotraukų  paroda ,,Sportiškas ruduo“ vyks nuo  2021-11-23 - 2021-11-30  

 KŠIC  internetinėje svetainėje  ir Kauno pradinukai tinklapyje. 

Nuotraukas atsiųsti  iki  2021-11 - 17    el. p.- rita.visockiene@gmail.com  

Laiške nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, organizatorių bei dalyvių sąrašą. 

Reikalavimai  parodai ,,Sportiškas ruduo“. 

 Iš įstaigos atsiunčiamos 1 – 2 nuotraukos (jpg formatu), iliustruojančios įdomesnes fizines veiklas. Fotografuojame  

taip , kad nesimatytų vaikų veidų , Nepažeidžiant  asmens duomenų apsaugos įstatymo. 

ORGANIZATORIAI: 

 Larisa Bukinienė,   - ,,Sveikos gyvensenos“ iniciatyvinės grupės pirmininkė; 

 Audronė Antanavičienė, Kauno Švietimo Inovacijų Centro metodininkė, 

 Inga Gancevskaitė, Kauno mokykla-darželis „Šviesa“  pradinių klasių  mokytoja metodininkė; 

 Edita Šežikaitė, Kauno mokykla-darželis „Šviesa“  pradinių klasių  mokytoja; 

 Rita Visockienė, Kauno Šančių mokyklos – VDU klasikinio ugdymo mokykla. 

                                                                                                                

                                                                                                                                            Telefonai pasiteiravimui: 

                                                                                                                            L.Bukinienė (8-37)392611; 8-674-38396 
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