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RIUKKPA prezidentė, 
LTMŽ koordinatorė



Projekto tikslas:

Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį
aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio
bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą,
ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.



Projekto uždaviniai:

Ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį raštingumą, kilnų elgesį ir 
bendradarbiavimą. 

Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio 
aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo 
klausimais.

Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų 
sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.

Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

Burti Lietuvos  mažųjų žaidynių bendruomenę,  orientuotą į fizinio aktyvumo 
skatinimą.



Projekto dalyviai:

325 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš 47 savivaldybių, apie 
32000 vaikų



Kauno

Regionas

81(76)

Raseiniai

3(0)

Prienai

1(1)

Birštonas

0(0)

Kaišiadorių 
raj.

2(3)

Kaunas

68(63)

Jonava

1(3)

Kėdainiai

6(6)



Vilniaus

78(67)

Vilnius

63(55)

Ukmergė

1(2)

Švenčionys

2(4)

Širvintos

0(1)

Šalčininkai

4 (0)

Elektrėnai

1(1)

Trakai

7(4)



Šiaulių

Regionas

44(40)

Šiauliai

m. ir raj.

32 (24)

Joniškis

0 (1)

Radviliškis

4(4)

Pakruojis

1(1)

Kelmė

4(5)

Akmenė

3(5)



Klaipėdos

Regionas

37(33)

Klaipėda

21(19)

Neringa

0(0)

Šilutė

5(6)

Skuodas

0(0)

Kretinga

10(5)

Palanga

1(3)



Alytaus 
regionas

24(21)

Alytus

15(12)

Varėna

3(3)

Lazdijai

4(3)

Druskininkai

3(3)



Panevėžio

regionas

17(11)

Panevėžys

10(4)

Rokiškis

1(1)

Pasvalys

1(1)

Kupiškis

0(0)

Biržai

5(5)



Marijampolės 
regionas

14(8)

Marijampolė

8 (4)

Kazlų rūda

0(0)

Kalvarija

0(1)

Vilkaviškis

4(2)

Šakiai

2(1)



Telšių 
regionas

14(15)

Mažeikiai

8(7)

Telšiai

1(3)

Rietavas

1(1)

Plungė

4(4)



Utenos 
regionas

8 (9)

Zarasai

0(0)

Utena

4(3)

Visaginas

1(1)

Molėtai

0(1)

Ignalina

0

Anykščiai

3(3)



Tauragės 
regionas

6(7)

Tauragė

2(3)

Jurbarkas

2(2)

Šilalė

2(2)

Pagėgiai

0(0)



2021 m. projekto 
struktūra

LTMŽ nuotolinės 
pamokėlės

Įstaigose

2021 02 03-04 30

1 
etapas

LTMŽ festivaliai 
įstaigose

325 dalyviai

2021 06 01-06 30

2 
etapas

10 Finalinių 
festivalių 

didžiausiose 
Lietuvos arenose 
2021 06 01-06 30

3etapas



I-asis etapas II-asis etapas III-iasis etapas

Vykdytojas Ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos 

(projekto dalyvės)

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos (projekto dalyvės)

RIUKKPA

Koordinatoriai RIUKKPA

Žaidynių 

koordinatoriai 

įstaigose dalyvėse

RIUKKPA

Žaidynių koordinatoriai 

įstaigose dalyvėse 

RIUKKPA

LTOK

Dalyviai Ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos 

ugdytiniai

Ikimokyklinės ugdymo 

įstaigos ugdytiniai

Ikimokyklinio ugdymo  

įstaigos (3 berniukų ir 3 

mergaičių komandos)

Projektoorganizatorių irdalyviųrolės

skirtinguoseprojekto įgyvendinimoetapuose:



Eil. 

Nr.

Vaiko vardas, pavardė Amžius Vieno iš tėvų vardas, pavardė Parašas

1.

2.

PROJEKTAS 

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021“

Informacija tėvams
Informuojame, kad šių metų vasario 1 - birželio 30 d. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“

Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija

(RIUKKPA).

Tai nekomercinis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas, kurio tikslai:

1. Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį.

2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant

sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projektas vykdomas III etapais.

Pirmojo etapo metu bus vykdomos nuotolinės pamokėlės kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. I-ajame etape dalyvauja visa įstaigos bendruomenė.

Už pamokėlių turinį atsako projekto organizatoriai.

Antrojo etapo metu bus organizuojami festivaliai kiekvienoje iš dalyvaujančių įstaigų. Festivalyje įstaigoje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė. Už

festivalio programą atsako festivalių įstaigose organizatoriai.

Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojama 10 festivalių į kuriuos bus kviečiamos įstaigų-dalyvių komandos: 3

mergaitės, 3 berniukai ir 2 pedagogai.

Projekto metu vykstančios veiklos bus filmuojamos ir fotografuojamos, o nuotraukos ir vaizdo įrašai talpinami viešojoje erdvėje projekto

populiarinimo tikslais. Pasirašydami dalyvavimo projekte sutikimą, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis.

Tėvų sutikimas

Sutinku, kad mano sūnus (dukra) dalyvautų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“.



I etapas
Nuotolinės 

„PAMOKĖLĖS“



Vasario 2 d. 13.00 val.

Vasario 15 d. 13.00

Kovo 1 d. 13.00 val.

Kovo 15 d. 13.00 val

Kovo 29 d.13.00 val

Balandžio 12 d. 13.00 val.

Balandžio 26 d. 13.00 val.

Virtualių pamokėlių tvarkaraštis



Kauno lopšelis- darželis 
„Ąžuoliukas“

Daiva Statkevičienė
meninio ugdymo mokytoja

Žaisliukų išdaigos



Vilniaus lopšelis- darželis 
„Rūta“

Kristina Surdokaitė
neformaliojo ugdymo pedagogė kūno 
kultūrai

Sportuojame su kėdutėmis



Lietuvos kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo 
centras

Ilona Ivoškienė
gydomosios kūno kultūros mokytoja 
metodininkė

Gitana Šiurkienė
Vyr. auklėtoja

Laikysenos ir judesio korekcijos pratimai su 
gimnastikos lazdomis



Ukmergės lopšelis- darželis 
„Nykštukas“

Neringa Godliauskienė
kūno kultūros mokytoja

Plokščiapėdystės profilaktika



Ugnė Avižienytė
Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ 
meninio ugdymo (šokis) mokytoja

Martyna Peleckaitė
Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 
meninio ugdymo (šokis) mokytoja

Linksmieji balionėliai



Kauno Aleksandro Stulginskio 

mokykla – daugiafunkcis 

centras

Donata Krolienė
judesio meno mokytoja

Mantas Brazionis
judesio meno vyr.mokytojas

Netradicinė veikla. „Pažink spalvas judriai“



Šiaulių lopšelis- darželis 
„Žiogelis“

Jolanta Pažarauskienė
judesio korekcijos mokytoja

Lina Račė
judesio korekcijos mokytoja

Mankšta su didžiaisiais kamuoliais



II etapas
Festivaliai įstaigose



„Lietuvos mažųjų žaidynės“ festivalių 
įstaigose organizavimas

LTMŽ įstaigos festivalis vykdomas projekte dalyvaujančiose įstaigose. Už jo vykdymą atsakingi LTMŽ įstaigų 
festivalių koordinatoriai.

Žaidynių organizacinės komandos sudėtį tvirtina įstaigos vadovas, vidaus įsakymu.

LTMŽ įstaigos festivalį VYKDANTYS pedagogai savarankiškai parenka užduotis ir atsako už renginio turinį .

Projekto koordinatoriai „Lietuvos mažųjų žaidynių“ mokomųjų seminarų metu pateikia LTMŽ įstaigos festivalio 
organizavimo rekomendacijas ir svarbiausius renginio elementus.

LTMŽ įstaigos festivalyje dalyvauja visa įstaigos bendruomenė (neišskiriant ankstyvojo amžiaus).

Vykdant užduotis LTMŽ įstaigų festivalių koordinatoriai rezultatų nefiksuoja. Visos komandos dalyvės yra 
nugalėtojos. 

Pabaigus LTMŽ įstaigos festivalį, suformuojama ugdytinių komanda, kuri atstovaus įstaigą III etapo festivalyje.



III etapas
Finaliniai festivaliai



Projekto viešinimas

AŠ – LTMŽ DALYVIS!

Informuokime tėvelius, kur dalyvauja jų vaikai

Įstaigos svetainę papuoškime LTMŽ logotipu

Papasakokime vaikams apie LTMŽ

Pakvieskime tėvelius prisijungti prie LTMŽ 
socialinių tinklų

Žymėkite mus @lietuvosmazujuzaidynes, 
#MažųjųŽaidynės, LTMŽ



LOGOTIPAS







SĖKMĖS!!!


