
FIZINIO AKTYVUMO VEIKLŲ 2021-2022 M.M. METINIS PLANAS

Eil.
Nr.

Renginys Data Atsakingi

1. Fizinio aktyvumo planavimui.
Ryto mankšta.
Atpalaiduojančios mankštos tarp veiklų ir kitais rėžiminiais 
momentais.
Fizinio aktyvumo veiklos salėje ir lauke.
Judri žaidybinė veikla lauke, parke, pasivaikščiojimo metu ir 
pan..
Dalyvavimas akcijose, projektuose, įvairiose iniciatyvose 
skatinančiose vaikų ir bendruomenės fizinį aktyvumą 
įstaigos, šalies ir tarptautiniu lygmeniu.
Išvykos už įstaigos ribų.

Visus 
metus 

Grupių mokytojos 

2. Europos judumo savaitės renginiai įstaigoje:
Akcija „Rieda ratai rateliukai“: pasivažinėjimas paspirtukais, 
dviratukais aplink darželį;
Pasivaikščiojimai senamiesčio parko takeliais
Linksmasis maratonas „Kiek metukų, tiek aplink kalnelį 
ratukų“,
Linksmosios sporto estafetės
Futbolo diena 
Kojų mankštelės
Trankioji „Klausučių“ diskoteka
Šeimų pramogos gamtoje

Rugsėjis Grupių mokytojos

3. Tarptautinė diena be automobilio Rugsėjis Sveikatos gr.,grupių mokytojos
Rajoninis IX futbolo festivalis (Mažeikių rajono lopšelių-
darželiai); Mažeikių centrinis stadionas;

Spalis Vyresniųjų grupių mokytojos

4. Akcija ,,Atšvaitų diena“ Spalis Sveikatos gr; grupių mokytojos
5. Akcija ,,Mano mėgstamiausias judrus žaidimas“ Spalis Grupių mokytojos
6. Dienos projektas su socialiniais partneriais Mažeikių l-d 

„Buratinas“: ,,Gera turėti draugą" Tarptautinei draugo dienai 
paminėti. SRF projekto veiklų išbandymas.

Lapkritis l-d „Saulutė“ E. Matuteinė
l-d“Buratinas“ G. Žubikienė

7. Lankstinukas ,,Judu nes noriu augti sveikas“ Gruodis E.Matutienė
8. Aktyvus renginys „Futbolo Kalėdos“  Gruodis Futbolo treneris R. Daubaris

Vyresniųjų gr,. mokytojos 
9. Edukacinė valandėlė ,,Kaip išvengti traumų, kai  lauke 

slidu?“.
Sausis Grupių mokytojos 

D.Daukantienė

10.
.

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis Kovas Sveikatos gr; grupių 
mokytojos.

11. Projektas „Oranžinio kamuolio vajus Mažeikiuose“. Kovas 5gr; 6 gr.mokytojos ir  
ugdytinai

12. Lietuvos mažųjų žaidynės II etapas Balandis Ž.Gorytė
E.Matutienė

13. Velykinis bėgimas ,,Pulkas zuikių susirinko“
Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ jubiliejiniams 
metams paminėti.

Balandis L.Gečienė

14. SRF projekto renginys "Sporto šakų mugė": Lopšelių-
darželių "Saulutė", "Buratinas", "Žilvitis" vaikai, pradinės 
mokyklos "Žiburėlis" ir Senamiesčio progimnazijos 

Gegužė Sveikatos stiprinimo grupė, 
direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui



moksleiviai, mokytojai;
15. SRF projekto renginys "Sporto šakų mugė: Darželio 

bendruomenė: vaikai, tėvai, darbuotojai
Gegužė Sveikatos stiprinimo grupė, 

direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui

16. INICIATYVA „JUDANTI KLASĖ 2022“ Gegužė E.Matutienė
Rajoninis X futbolo festivalis (Mažeikių rajono lopšelių-
darželiai); Mažeikių centrinis stadionas;

Gegužė Vyresniųjų grupių mokytojos

17. Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimas. Šventinis 
rytas ,,Judame šokio ritmu“

Birželis Grupių mokytojos 
D.Daukantienė

18. Respublikinis festivalis „Mažųjų žaidynės“. Birželis Ž.Gorytė, V. Barauskė; 5 gr. 
ugdytiniai;

19. Respublikinis projektas ,,Sveikata visus metus2021“ 2021-2022 R.Daukšienė, grupių 
mokytojos

20. Respublikinis projektas ,,Sveikatiada“ 2021-2022 L. Varapnickienė; E.Matutienė
21. SRF projektas,,Pažinkime sporto šakas nuo ankstyvojo iki 

priešmokyklinio amžiaus“
2021-2022 Sveikatos grupė ir grupių 

mokytojos


