
                                                                          

                                                                                               
                                                                              

                                                             
 

 MAŽEIKIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 
BENDRUOMENIŲ PROJEKTAS ,,JU

 
1. Projektas ,,Judu, žaidžiu, sportuoju

tikslus ir uždavinius, projekto organizavimo tvarką.
2. Projekte gali dalyvauti Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų vaikai

pedagogai. 
3. Projekto organizatorius 

Mažeikiai, mokytoja Erika Matutienė
4. Projekto nuostatai skelbiami Mažeikių lopšelio

svetainėje: https://ldsaulute.lt/
  

II. 

5. Tikslas - dalintis gerąja darbo patirtimi, idėjomis organizuojant aktyvią fizinę veiklą 
darželyje. 

6.  Uždaviniai: 
6.1. stiprinti vaiko fizines galias;
6.2. skatinti vaikų draugiškus tarpusavio santykius;
6.3. plėtoti Mažeikių ikimokyklinių įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.
 

7. Projekto dalyviai 
nariai ir pedagogai. 
 

8. Projekto trukmė -
9. Dalyviai numato fizinį aktyvumą skatinančias veiklas, jas fiksuoja.
10. Galvoja naują užduotį kitai ugdymo įstaigai.

 

11. Atlikta užduotis fiksuojama, kuriamas filmukas iki 5 min.
12. Filmukas siunčiamas kitai ugdymo įstaigai su kartu sugalvota kita užduotimi.
13. Iš visų sukurtų filmukų, bus sukurtas bendras Mažeikių rajono ikimokyklinių ugd

įstaigų  darbas. 
14. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami projekto medžiagą jūs prisiimate atsakomybę už 

jos viešinimą. 
15. Projekto dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.
16. Papildoma informacija teikiama Mažeikių lopšelis

Matutienė, tel.+37061673130; el.
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MAŽEIKIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

BENDRUOMENIŲ PROJEKTAS ,,JUDU, ŽAIDŽIU, SPORTUOJU
NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

udu, žaidžiu, sportuoju“ ( toliau - Projektas) nuostat
tikslus ir uždavinius, projekto organizavimo tvarką. 

rojekte gali dalyvauti Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų vaikai

Projekto organizatorius – Mažeikių lopšelis-darželis ,,Saulutė“
Mažeikiai, mokytoja Erika Matutienė. 

Projekto nuostatai skelbiami Mažeikių lopšelio-darželio „
https://ldsaulute.lt/. 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 

dalintis gerąja darbo patirtimi, idėjomis organizuojant aktyvią fizinę veiklą 

stiprinti vaiko fizines galias; 
skatinti vaikų draugiškus tarpusavio santykius; 
plėtoti Mažeikių ikimokyklinių įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

III. PROJEKTO DALYVIAI 
 

Projekto dalyviai – Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 
 

- nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.
. Dalyviai numato fizinį aktyvumą skatinančias veiklas, jas fiksuoja.
. Galvoja naują užduotį kitai ugdymo įstaigai. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Atlikta užduotis fiksuojama, kuriamas filmukas iki 5 min. trukmės.
. Filmukas siunčiamas kitai ugdymo įstaigai su kartu sugalvota kita užduotimi.
. Iš visų sukurtų filmukų, bus sukurtas bendras Mažeikių rajono ikimokyklinių ugd

. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami projekto medžiagą jūs prisiimate atsakomybę už 

. Projekto dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. 

. Papildoma informacija teikiama Mažeikių lopšelis-darželis ,,Saulutė“, pedagogė Eri
Matutienė, tel.+37061673130; el. p.: jorikas112@yahoo.com  
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PATVIRTINTA 
Mažeikių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d.   
įsakymu Nr. V1-88a 

                                                               
MAŽEIKIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

DU, ŽAIDŽIU, SPORTUOJU“ 

rojektas) nuostatai reglamentuoja projekto 

rojekte gali dalyvauti Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų vaikai ir jų šeimos nariai, 

darželis ,,Saulutė“, V. Burbos g. 8, LT-89218, 

darželio „Saulutė“ internetinėje 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

dalintis gerąja darbo patirtimi, idėjomis organizuojant aktyvią fizinę veiklą 

plėtoti Mažeikių ikimokyklinių įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai, jų šeimos 

nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. 
. Dalyviai numato fizinį aktyvumą skatinančias veiklas, jas fiksuoja. 

trukmės. 
. Filmukas siunčiamas kitai ugdymo įstaigai su kartu sugalvota kita užduotimi. 
. Iš visų sukurtų filmukų, bus sukurtas bendras Mažeikių rajono ikimokyklinių ugdymo 

. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami projekto medžiagą jūs prisiimate atsakomybę už 

darželis ,,Saulutė“, pedagogė Erika 

mailto:jorikas112@yahoo.com



