
 

Respublikinė ikimokyklinė ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija 

Akcijos „SPORTUOJANTIS KORIDORIUS“ 

Nuostatai 

 

AKTUALUMAS. Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvumas yra prigimtinis. Vaikams būdingas 

didelis judėjimo poreikis. Rudenį, trumpėjant dienoms, ilgėjant tamsiems vakarams, vėstant orams, vaikai turi vis 

mažiau fiziškai aktyvios judrios veiklos lauke. Įgyvendinant vaiko sveikatos ugdymo ir sveikatingumo priemones 

darželyje, susiduriama su salės užimtumo problemomis. Tačiau, kiekviena ugdymo įstaiga turi koridorius ir juo 

vaikai einą ne vieną kartą per dieną. Ar esate stabtelėję ir pagalvoję, kad galime sportuoti čia ir dabar, koridoriuje? 

Kviečiame visas ikimokyklinio ugdymo įstaigas išbandyti vaikų fizinio aktyvumo skatinimo formas 

koridoriuje ir savo ugdymo įstaigoje organizuoti akciją „Sportuojantis koridorius“.  

TIKSLAI: Skatinti vaikų fizinį aktyvumą neįprastoje aplinkoje, erdvėje – koridoriuje. 

DALYVIAI. Užsiregistravusios ikimokyklinių ugdymo įstaigos, kuriose dirba pedagogai RIUKKPA 

nariai, ugdytiniai, tėvai. 

REGISTRACIJOS FORMA: Įstaigos, norinčios dalyvauti akcijoje iki lapkričio 2 dienos užpildo 

elektroninę registracijos formą: https://goo.gl/forms/0OuFnqCrnQXClpXU2 

AKCIJOS VYKDYMO DATA, LAIKAS, EIGA: Kiekviena įstaiga, dalyvaujanti akcijoje, lapkričio 5 - 

9 dienomis (tikslią akcijos datą (vieną dieną) ir laiką pasirenka patys dalyviai) organizuoja ir vykdo savo įstaigoje 

veiklą „Sportuojantis koridorius“. Dalyvių skaičius nereglamentuojamas, galite organizuoti pasirinktinai kelioms 

grupėms ar visai įstaigai, su tėvais ar su svečiais. Veiklos būdai ir formos – jūsų fantazija. 

AKCIJOS RENGĖJAI:  

 Akcijos iniciatoriai – Respublikinė ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA); 

 Akcijos koordinatorė – RIUKKPA narė, Kauno lopšelio- darželio „Sadutė“ neformaliojo ugdymo (kūno 

kultūra) mokytoja metodininkė Sonata Jonauskienė, 860002398; 

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

AKCIJOS ORGANIZATORIŲ IR DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI: Kiekviena įstaiga dalyvaujanti 

akcijoje iki lapkričio 16 d. turi: 

 iki lapkričio 16 dienos užpildo trumpą elektroninę ataskaitos formą (po akcijos vykdymo visi užsiregistravę 

akcijos dalyviai ją gaus nurodytais savo elektroniniais paštais); 

 atsiunčia 1-2 nuotraukas ir trumpą (NE ILGESNĮ nei 1 min.) filmuotą vaizdo įrašą iš akcijos užfiksuotų 

akimirkų el. paštu sportuojantiskoridorius@gmail.com . Iš FILMUOTOS vaizdo medžiagos, gražiausių 

užfiksuotų akimirkų, bus kuriamas 3-4 min. vaizdo filmukas. 

PATARIMAI (rekomendacija) FILMUOTAI MEDŽIAGAI: 

 Filmuojant vaizdo įrašą telefoną (nes manau, dauguma tai darysite jais) laikyti horizontaliai , o ne 

vertikaliai ; 

 Filmuoti vieną, jūsų manymų, geriausiai atspindinčią akcijos veiklą (pvz. šokinėjimas kamuoliais) 

nepertraukiamai 1 minutę. Akcijos veiklas vykdome įvairiausias, filmuojame vieną veiklą. Nekarpyti ir nekurti 

1 minutės vaizdo filmukų. 

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 kaip 12 pedagogų), gaus pažymas „už dalyvavimą respublikiniame renginyje“. Gavę ataskaitas, 

skenuotas pažymas atsiųsime Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. 

Akcijos nuotraukos, video medžiaga bus publikuojamos RIUKKPA tinklalapyje: www.riukkpa.lt ir 

facebook‘o (veidaknygės) paskyroje. 

Akcijos dalyviams konsultacijos teikiamos tel. nr. 860002398 

Nuostatus parengė: Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja metodininkė - 

Sonata Jonauskienė 

https://goo.gl/forms/0OuFnqCrnQXClpXU2
mailto:sportuojantiskoridorius@gmail.com

