
 
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija 

Akcijos, skirtos paminėti Tarptautinę dieną be automobilio   

„RIEDA RATAI RATELIUKAI“ 

Nuostatai 

 

Minėdami Europos judriąją savaitę ir Tarptautinę dieną be automobilio, kviečiame visas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas prisijungti ir savo įstaigoje organizuoti akciją „Rieda ratai rateliukai“.  

 

Tikslai: 

1. Skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sudominant netradicine veikla; 

2. Supažindinti su ekologiškomis, alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemonėmis; 

Dalyviai.  

Užsiregistravusių įstaigų vaikai, pedagogai, tėvai. 

 

Akcijos vykdymo laikas ir tvarka: 

 Akcija vykdoma rugsėjo 22 dieną, renginio laiką pasirenkant savo nuožiūra. Akcija gali būti 

vykdoma darželio teritorijoje arba už jos ribų. Renginio eiga - pagal pedagogų numatytą veiksmų planą ir 

fantaziją. Rekomenduojame panaudoti kuo įvairesnes “ratuotas” priemones (riedučiai, dviračiai, 

riedlentės, lėlių vežimėliai, paspirtukai ir kt.).  

 Pasibaigus akcijai bus skelbiamas foto konkursas “Ratuočiausias Lietuvos darželis”, balsavimas 

vyks RIUKKPA facebook paskyroje https://www.facebook.com/riukkpa. Daugiausiai “Patinka” 

sulaukusi nuotrauka taps konkurso nugalėtoja, o darželis bus apdovanotas organizatorių įsteigtu “ratuotu” 

prizu.  

 

Registracijos forma: 

 Įstaigos, norinčios dalyvauti akcijoje iki rugsėjo 20 dienos užpildo registracijos formą internetu 

https://docs.google.com/forms/d/1SEDS_YFU3LwqxSoXBrvAKxhUSvDaHTbk_lCwQ_pDkz0/edit  

Registracija bus patvirtinta automatiškai – atsakymo apie tai negausite (svarbiausia bus atsiųstos 

nuotraukos).  

 

Akcijos rengėjai: 

 Akcijos iniciatoriai – Respublikinė ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija 

(RIUKKPA); 

Akcijos koordinatorė – RIUKKPA valdybos narė, Kauno lopšelio- darželio „Žingsnelis“ 

neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja metodininkė Ugnė Avižienytė 

ugneavizienyte24@gmail.com; 

Akcijos organizatoriai – užsiregistravusių ikimokyklinių įstaigų pedagogai (RIUKKPA nariai). 

 

Akcijos organizatorių ir dalyvių įsipareigojimai: 

Kiekviena įstaiga dalyvavusi akcijoje iki rugsėjo 30d. atsiunčia 1 konkursinę geros kokybės foto 

nuotrauką el. paštu ugneavizienyte24@gmail.com. Įstaigos, atsiuntusios daugiau nei vieną nuotrauką 

konkurse nedalyvauja (tai negalioja nuotraukai koliažui). 

Nuotraukas siųsti el. paštu ugneavizienyte24@gmail.com 
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Akcijos iniciatorių įsipareigojimai: 

Akcijos organizatoriais gali būti tik RIUKKPA nariai, kurie gaus RIUKKPA pažymas apie 

įstaigoje organizuotą respublikinį renginį, o kiti pedagogai, dalyvavę akcijoje (ne daugiau 12 žmonių), 

gaus pažymas „už dalyvavimą respublikiniame renginyje“. Gavę nuotraukas, skenuotas pažymas 

atsiųsime Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. 

Akcijos nuotraukos bus publikuojamos RIUKKPA tinklalapyje: www.riukkpa.lt ir facebook 

paskyroje.  

 

 

Priedas Nr. 1 

 

 

Registracijos lentelė 

 

Įstaigos pavadinimas 

 

Lopšelis-darželis „Pušaitė“  

Miestas 

 

Vilnius 

RIUKKPA nario(-ių) organizuojančio(-ių) 

akciją vardas, pavardė, pareigos, el.paštas 

 

1. Vilija Gerasimovičienė 

 

Dalyvaujančių akcijoje pedagogų vardai, 

pavardės, pareigos 

1. Jolita Matulytė  

2. Rūta Jevsejevienė  

3. Ingrida Rimavičiūtė  

4. Sandra Levanovič 

5. Liuda Samčiukevičiūtė 

 

 

Priedas Nr. 2 

 

 

Ataskaitinė lentelė 

 

Akcijos dalyvių skaičius 

 

 

RENGINIO APŽVALGA (dalyvių skaičius, 

kas pavyko, kas nepavyko, kokios įžvalgos, 

pastebėjimai ir pasiūlymai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


