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LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTO 

 „MAŽŲJŲ OLIMPIADA 2016“ 
 

NUOSTATAI 

 

Aktualumas:  

Vienas iš Lietuvos gyventojų 2008  2020 metų fizinio aktyvumo skatinimo strategijos 

uždavinių - populiarinti fizinį aktyvumą įvairiuose gyventojų sluoksniuose ir siekti, kad fizinis 

aktyvumas taptų bendrosios kultūros dalimi. Tarptautinio šeimų gyvensenos tyrimo (2007) 

duomenimis, maždaug pusės Lietuvos ikimokyklinukų fizinis aktyvumas yra nepakankamas, t.y. jie 

iš viso nesimankština (41,4 proc.) arba mankštinasi retai (12,5 proc.). Vaikai daug laiko praleidžia 

pasyviai, prie televizoriaus ar kompiuterio. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai 2 kartus 

per savaitę dalyvauja kūno kultūros užsiėmimuose, tačiau to nepakanka patenkinti augančio vaiko 

judėjimo poreikį.  

 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias metas formuoti įgūdžius, įpročius 

ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Mažųjų 

olimpiada“ -  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir 

sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo 

galimybėmis. 

 

PROJEKTO TIKSLAI:  

1. Populiarinti olimpines idėjas priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe. 

2. Formuoti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą. 

3. Tenkinti prigimtinį vaikų judėjimo poreikį. 

4. Skatinti pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, 

ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. 

 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI: 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA), 

Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas (LTOK). 

 

 



PROJEKTO VYKDYTOJAI IR RĖMĖJAI: 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija, Lietuvos 

Tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos.  

 

PROJEKTO DALYVIAI:  

Iki 160 Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus (6-7 m.) 

vaikų komandų. Komandą sudaro 6 vaikai (3 berniukai ir 3 mergaitės). Komandą lydi 2 pedagogai. 

 

PROJEKTO VYKDYMO DATA: 

2016 metų  sausio 4 - gegužės 31 d.  

 

PROJEKTO VYKDYMO  ETAPAI: VIETA , LAIKAS, VEIKLA, ATSAKINGI ASMENYS 

(ORGANIZACIJOS) 

 
DATA ETAPAS VEIKLA ATSAKINGAS 

Nuo 

2016 01 04 

Iki 

2016 01 11 

Projekto populiarinimas 

ikimokyklinių įstaigų 

tarpe. 

Bendradarbiaujant su 

atskirų miestų švietimo ir 

ugdymo skyriais, išsiųsti 

informaciją apie projektą 

Respublikos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoms. 

RIUKKPA 

Nuo 

2016 01 11 

Iki 

2016 01 25 

Dalyvių registracija 

 

Pageidaujantys dalyvauti 

projekte registruojasi  

el. paštu: 

riukkpa@gmail.com 

atsiųsdami užpildytą 

dalyvio anketą (1 priedas) 

Surinkus reikiamą dalyvių 

skaičių (160 įstaigų) 

registracija gali būti 

sustabdyta anksčiau. Į 

projektą nepatekusias 

įstaigas informuosime 

elektroniniu paštu. 

RIUKKPA 

Nuo 

2016 01 04 

Iki 

2016 01 31 

Pasiruošimas 

mokomajam seminarui 

Metodinių priemonių 

(užduočių knygelės ir CD) 

leidyba. 

RIUKKPA 

2016 02 Mokomasis seminaras 

projekto dalyviams 

Seminare dalyvauja į 

projektą užsiregistravę 

pedagogai (max 2 iš vienos 

įstaigos) 

RIUKKPA 

Nuo 

2016 02 01 

Iki 

2016 02 15 

Pirmojo etapo 

tvarkaraščių sudarymas 

Užsiregistravusios įstaigos 

pagal geografinę padėtį ir 

organizacines galimybes 

sugrupuojamos į pogrupius 

(po 2, 3, 4 įstaigas). 

Numatoma tikslios I etapo 

rungtynių datos ir už 

RIUKKPA  



organizavimą atsakingos 

įstaigos.  

Nuo 

2016 02 16 

Iki 

2016 03 04 

Pirmasis etapas  

(Tarpdarželinės 

rungtynės) 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, atsakingose už I-

ojo etapo organizavimą 

vykdomos atkrentamosios 

rungtynės. Kiekviename 

pogrupyje nustatoma 

komanda nugalėtoja, 

patenkanti į II-ąjį etapą. 

RIUKKPA  

Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų, 

paskirtų organizuoti I-

ąjį etapą 

bendruomenės. 

Nuo 

2016 03 05 

Iki 

2016 03 12 

Antrojo etapo 

tvarkaraščių sudarymas 

Numatomos tikslios  II –ojo 

etapo rungtynių datos ir 

vietos, paskiriami atsakingi 

asmenys. 

RIUKKPA  

Nuo 

2016 03 14 

Iki 

2016 03 25 

Antrasis etapas 

(Miesto finalai) 

Numatytose patalpose 

vykdomos miesto 

atkrentamosios rungtynės, 

kurių tikslas – nustatyti 

stipriausią miesto komandą, 

vyksiančią į III-ąjį etapą. 

RIUKKPA  

Atsakingi asmenys 

2016 04  

11.00 – 13.00 val. 

Kaunas 

(Vieta bus tikslinama) 

Trečiasis etapas 

Festivalis 

„Mažųjų olimpiada“ 

Dalyvauja 24 komandos, 

laimėjusios miesto 

atkrintamąsias rungtynes. 

Nugalėtojai 

nenustatinėjami.  

RIUKKPA  

LTOK 

 

DALYVIŲ REGISTRACIJA: 

Pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi el. paštu: riukkpa@gmail.com atsiųsdami 

užpildytą dalyvio anketą (1 priedas). Registracija baigiasi sausio 25 d. 24.00 val. Surinkus 

reikiamą dalyvių skaičių (160 įstaigų) registracija gali būti sustabdyta anksčiau. Į projektą 

nepatekusias įstaigas informuosime elektroniniu paštu. Į projektą patekusios įstaigos gaus kvietimus 

į seminarą.  

SPECIALUS REIKALAVIMAS PROJEKTO DALYVIAMS! 

Pirmasis (tarpdarželinis) etapas bus organizuojamas tik tuose miestuose, kuriuose bus registruotos 4 

ir daugiau komandų. Jei iš miesto užsiregistruos 3 ir mažiau įstaigų, I-ajame ir II- ajame etapuose 

joms bus pasiūlyta varžytis su artimiausio miesto ar rajono komandomis. Nesutikimas su šia sąlyga, 

laikomas atsisakymu dalyvauti projekte. 

 

PROJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI: 

Įstaigos, pareiškusios norą dalyvauti projekte, sutinka laikytis žemiau nurodytų taisyklių: 

1. Po registracijos patvirtinimo, iki pirmojo etapo, pateikti tėvų sutikimus (2 priedas) 

(Sutikimo variantą, PDF formatu, atsiųsti el. paštu riukkpa@gmail.com. Projekto eigoje, dėl 

nenumatytų priežasčių pasikeitus komandų sudėčiai, pateikiami papildomi (naujų vaikų) 

tėvų sutikimai). 

mailto:riukkpa@gmail.com
mailto:riukkpa@gmail.com


2. Deleguoti vieną arba du projekte dalyvaujančius pedagogus į mokomąjį teorinį-praktinį 

seminarą Kaune (kviečiamų pedagogų skaičius bus patikslintas po registracijos pabaigos; 

dalyvaujantys pedagogai gaus akredituotos įstaigos pažymėjimą ir metodinės medžiagos 

komplektą; atvykimu į seminarą rūpinasi patys projekto dalyviai);  

3. Sudaryti sąlygas (pagal poreikius ir galimybes) organizuoti pirmąjį (tarpdarželinių 

rungtynių) etapą (įstaigos, pageidaujančios organizuoti I-ąjį ir II-ąjį etapus, privalo tai 

nurodyti registracijos formoje, motyvuotai pagrįsdamos savo pageidavimą. RIUKKPA, savo 

ruožtu, įsipareigoja dalinai  (arba pilnai) aprūpinti įstaigas-organizatorius, reikiamu sporto 

inventoriumi ir konsultuoti viso projekto metu). 

4. Deleguoti nuostatuose nurodyto dydžio ir sudėties komandą (3 berniukai ir trys mergaitės) į 

neutralioje ugdymo įstaigoje vykstantį pirmąjį atkrintamąjį etapą; 

5. Pirmojo etapo laimėjimo atveju, deleguoti nuostatuose nurodyto dydžio ir sudėties komandą 

į antrąjį etapą (miesto finalus). 

6. Antrojo etapo laimėjimo atveju, užtikrinti įstaigos komandos dalyvavimą festivalyje 

„Mažųjų olimpiada“ Kaune (organizatoriai įsipareigoja dalinai finansuoti komandų 

transporto išlaidas). 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

7. Komanda ir ją lydintys pedagogai į visas rungtynes atvyksta su tvarkinga apranga ir 

sportine avalyne. 

8. Atvykus į rungtynes, pateikia organizatoriams dalyvių ir juos lydinčių asmenų, atsakingų už 

vaikų saugumą, sąrašą (ant firminio blanko, patvirtinta įstaigos vadovo). 

9. Komandas lydintys pedagogai atsako už vaikų saugumą vykstant į rungtynes ir iš jų, bei 

pačių rungtynių metu. 

10. Komandas lydintys pedagogai užtikrina tinkamą vaikų elgesį visų projekto renginių metu. 

11. Rungtynių metu, komandas lydintys pedagogai talkina vaikams, netrukdydami 

organizatoriams. Jei užduotis reikalauja savarankiško atlikimo, pedagogai atsako tik už 

komandos tvarką. 

 

ATKRINTAMŲJŲ ETAPŲ ORGANIZAVIMO TVARKA IR LAIMĖTOJŲ 

NUSTATYMAS: 

Laimėtojai nustatomi tik pirmąjame (tarpdarželinių rungtynių) ir antrąjame (miesto finalų) 

etapuose. Visos (24), į trečiąjį etapą  patekusios komandos, tampa „Mažųjų olimpiados 

nugalėtojomis“. 

 

 



Organizavimo tvarka: 

I-asis ir II-asis etapai vykdomi neutraliose ugdymo įstaigose arba projekto partnerių (sporto 

mokyklų, sporto klubų) patalpose. Už varžybų koordinavimą atsakinga RIUKKPA. Varžybų 

vykdytojai, teisėjai, užduočių pateikėjai – dalyvaujančių miestų pedagogai, RIUKKPA nariai, 

išklausę specialų „Mažųjų olimpiados“ organizavimo seminarą ir turintys tai patvirtinantį 

sertifikatą.  

Pirmojo etapo laimėtojų nustatymas: 

Atsižvelgiant į  užsiregistravusių įstaigų skaičių, komandos suskirstomos į pogrupius po 2 

arba po 3. (žr. specialūs reikalavimas dalyviams).  

Vienų rungtynių metu atliekamos 5 judrios užduotys. Sėkmingai atlikus užduotį, gaunamas 

atitinkamas taškų skaičius (I ojo etapo užduotys ir  taškų skaičiavimo sistema bus pristatyta 

seminaro metu). Susumavus visus rezultatus, į antrąjį etapą patenka komanda, surinkusi daugiausiai 

taškų. 

Antrojo etapo laimėtojų nustatymas: 

Antrajame etape susitinka visos komandos, tarpdarželinių rungtynių nugalėtojos. Rungtynių metu 

atliekamos 5 judrios užduotys. Sėkmingai atlikus užduotį, gaunamas atitinkamas taškų skaičius  (II- 

ojo etapo užduotys ir  taškų skaičiavimo sistema bus pristatyta seminaro metu).  Susumavus visus 

rezultatus, į trečiąjį etapą patenka komanda, surinkusi daugiausiai taškų.  

 

Visi ginčai susije su rungtynių teisėjavimu, organizavimu, bei laimėtojų nustatymu, sprendžiami 

vietoje, rungtynių dieną, pateikiant argumentuotus įrodymus rungtynių teisėjams. (dalyvių ir juos 

lydinčių asmenų chronometrais fiksuojamas laikas nėra argumentas pakeisti teisėjų sprendimus). 

Jei teisėjai ir dalyviai nesusitaria tapusavyje, galima teikti apeliaciją projekto organizatoriams (ne 

vėlia nei per 2 dienas nuo rungtynių baigties). 

 

FINALINIO ETAPO ORGANIZAVIMO TVARKA: 

Finaliniame etape - festivalyje „Mažųjų olimpiada“ dalyvauja 24 komandos, laimėjusios 

miestų finalus. Jei projekte dalyvaus mažiau nei 24 Lietuvos miestų ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

(arba kai kurie miestai netenkins specialiųjų reikalavimų), gausiausiai užsiregistravę miestai turės 

galimybę deleguoti po 2-3 komandas (santykiu 10:1; 20:2; 30:3; 40:4 ir t.t.... ši nuostatų dalis bus 

patikslinta po dalyvių registracijos, seminaro metu).  

Festivalis organizuojamas rato sistema. Parengiamos 6 stotelės simbolizuojančios skirtingas 

olimpines sporto šakas (užduotys nereikalauja specialaus pasirengimo todėl dalyviams iš anksto 

nepateikiamos). Vienoje „stotelėje“ susitinka 4 komandos. Užduoties išaiškinimui ir atlikimui 

skiriamos 5 minutės, pasikeitimui – 1 minutė. „Stotelėse“ rezultatai nefiksuojami ir taškai 



neskaičiuojami. Žodžiu įvertinami individualūs pasiekimai ir komandinė sėkmė. Tai pažymima 

komandiniame olimpiečių pase. 

 

PROJEKTO DALYVIŲ APDOVANOJIMAI: 

Visi projekto dalyviai I-ojo etapo metu apdovanojami: 

„Mažųjų olimpiados dalyvio“ diplomais (vaikams). „Padėkomis už dalyvavimą projekte“ (įstaigos 

ir pedagogai). Asmeniniais prizais. 

Atkrintamųjų etapų laimėtojai apdovanojami: 

„X Etapo nugalėtojų“ diplomais. „X Etapo nugalėtojų“ taurėmis (įstaigos). Asmeniniais prizais 

„Mažųjų olimpiados“ finalininkai apdovanojami: 

Asmeniniais „Mažųjų olimpiados nugalėtojų medaliais“.„Mažųjų olimpiados finalininkų pasais“. 

„Mažųjų olimpiados finalininkų“ taurėmis (įstaigos). „Mažųjų olimpiados finalininkų“diplomais 

(pedagogai). Asmeniniais prizais. 

Įstaigoms ir pedagogams, organizavusiems atkrintamąsias rungtynes: 

„Padėkos už Respublikinio projekto I arba (ir) II etapo organizavimą“ rėmėjų dovanos. 

  



1 priedas 

 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto 

„MAŽŲJŲ OLIMPIADA“ 
Dalyvio anketa 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono nr., el. pašto adresas 

 

 

 

 
Dalyvaujantys pedagogai 

 

 

 

 
Dalyvaujantys vaikai (vardas pavardė, 

gimimo data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinis asmuo: vardas, pavardė, 

asmeninio telefono nr., el. pašto adresas 

 

 

Trumpas įstaigos prisistatymas 

 

 

 

Ar sutiktumėte organizuoti   

I- mąjį olimpiados etapą savo įstaigoje?* 
 Taip 

 Ne 

Motyvacija (salės galimybės, personalo 

kvalifikacija) 
*Įstaigos, organizuojančios II-ąjį arba II-ąjį olimpiados etapą, gaus tai patvirtinančius dokumentus ir dalinai (arba 

pilnai) bus aprūpintos inventoriumi, reikalingu užduotims atlikti). 

  

Atsiųsdami registracijos anketą, projekto dalyviai įsipareigoja laikytis nuostatuose nurodytų 

reikalavimų ir apie nenumatytus atvejus informuoti projekto organizatorius. Projekte dalyvaujančių 

pedagogų pavardes galima keisti iki pirmojo etapo pradžios, projekte dalyvaujantys vaikai, ligos ar 

kitais nenumatytais atvejais, gali keistis.  Apie pasikeitimus būtina informuoti organizatorius. 

Visuose etapuose dalyvauti gali tik vaikai, kurių tėvų sutikimai pateikti organizatoriams. 

 

 

 

 

 


