
PATVIRTINTA 

     Radviliškio lopšelio-darželio  

                                                                                                         „Kregždutė“  direktoriaus 

     2022-05-09 įsakymu Nr. B-20 

 

RADVILIŠKIO RAJONO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

GRUPIŲ UGDYTINIŲ DVIRATUKŲ SPORTINĖS OLIMPIADOS  

„MANO RATAI BUVO DU“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Radviliškio rajono ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytinių  dviratukų 

aportinės olimpiados „Mano ratai buvo du“ (toliau – SPORTINĖ olimpiada) nuostatai 

reglamentuoja tikslą, uždavinius, organizatorius, dalyvavimo sąlygas, organizavimo komisiją, 

apdovanojimą. 

2. Organizatoriai – Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“. 

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – didinti vaikų fizinį aktyvumą, formuoti teigiamą požiūrį į sportą. 

4. Uždaviniai:  

4.1. sudaryti sąlygas dalyvauti sportinėje ir meninėje veikloje; 

4.2. ugdyti saugaus elgesio įgūdžius; 

4.3. skatinti vaikų teigiamas emocijas sportuojant  su bendraamžiais. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 
 

5. Radviliškio rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių 5-6m. vaikų 

komandos: 

5.1. įstaiga atstovaujama viena komanda, kurią sudaro 8 vaikai. 

5.2. komanda turi turėti savo pavadinimą, skanduotę, sportinę aprangą. 

IV SKYRIUS 

SPORTINĖS OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

6. Vieta ir laikas – Radviliškio Lietuvos Sąjūdžio stadionas. 2022 m. gegužės 20 d. 10.00 

val. (jei bus nepalankus oras, ji bus organizuojama kada leis oro sąlygos, o dalyviams bus 

pranešta atskirai). 

 



V SKYRIUS 

PROGRAMA 

 

7. Programa: 

7.1. sportinės olimpiados atidarymas:  

7.2. šventinė eisena ir prisistatymas (skanduotė); 

7.3. visuotinė mankšta; 

7.4. judėjimo užduotys; 

7.5. komandų apdovanojimas; 

7.6. sportinės olimpiados uždarymas. 

 

8. Judėjimo užduotys: 

8.1. „Kas greičiau įveiks atstumą“ – greičio važiavimas, komandos stengiasi kuo greičiau   

        įveikti atstumą; 

8.2. „Važiavimas gyvatėle“ – komandos turi įveikti atstumą apvažiuodamos žymeklius  

        gyvatėle; 

8.3.  Estafetė „Perduok draugui kuprinę“ – 7 komandos dalyviai išsidėsto važiavimo     

        trasoje pažymėtose vietose ir laukia atvažiuojančio draugo. Pirmasis užduoties dalyvis     

        užsideda kuprinę ir važiuoja iki pirmosios stotelės, kurioje perduoda kuprinę draugui. Šis  

        užsideda kuprinę ant pečių ir veža ją iki kito sustojimo. Laimi komanda greičiausiai  

        pasiekusi finišą; 

8.4. Estafetė „Surink lipdukus“. Dalyviams išdalijamos lipdukų knygelės. Važiuodami trasa  

        numatytose stotelėse jie užsideda lipdukus ir važiuoja iki kitos stotelės. Laimi  

        tas, kuris surenka 5 lipdukus ir pirmas pasiekia finišo liniją. 

8.5. „Pareigūno ir Amsiaus pamokėlė“ – vaikai prisimena saugaus važiavimo per sankryžą  

        taisykles ir saugiai pravažiuoja sankryžą. 

 

9. Išsamesnę informaciją apie sportinę olimpiadą teikia – Radviliškio lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Asačiovienė, tel. 8 42253490, el. p. 

darzkregzdute@gmail.com.  

10. Paraiškos dėl dalyvavimo Radviliškio rajono ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio ugdymo 

grupių ugdytinių dviratukų sportinėje olimpiadoje „Mano ratai buvo du” pateikiamos el. p. 

darzkregzdute@gmail.com. Iki 2022 m. gegužės 18 d. 

 

VI APDOVANOJIMAI 

11. Dviratukų sportinės olimpiados komandos apdovanojamos Radviliškio lopšelio-darželio 

„Kregždutė“ padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. 

12. Mokytojams, parengusiems ugdytinius, bus išduodamos pažymos 
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VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Pateikdami dalyvio paraišką dalyviai sutinka, kad sportinės olimpiados „Mano ratai buvo Du“ 

tikslais fotografuota medžiagos informacija bus naudojama dalyvio pažymoje, organizatorių 

interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose. 

14. Dalyvavimas šioje sportinėje olimpiadoje reiškia dalyvio(-ių) sutikimą su visomis 

organizavimo sąlygomis. 

 

VIII SPORTINĖS OLIMPIADOS ORGANIZATORIAI IR KOMISIJA 

 

15. Sportinės olimpiados organizavimo komisija: 

15.1. Jolanta Pranevičienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorė, komisijos 

pirmininkė; 

15.2. Daiva Asačiovienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorės pavaduotoja 

ugdymui; 

15.3. Asta Pilkytė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ vyresnioji mokytoja judesio 

korekcijos specialistė, komisijos narė; 

15.4. Dalia Margaitienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ vyresnioji mokytoja, 

komisijos narė; 

15.5. Kristina Maselskienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ mokytoja, komisijos 

narė; 

15.6. Aiva Gilvickienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ mokytoja, komisijos narė; 

15.7. Deimantė Macikienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ mokytoja, komisijos 

narė; 

15.8. Roberta Tkačuk, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ vyresnioji mokytoja, 

komisijos narė; 

15.9. Jurga Bložienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ mokytoja, komisijos narė; 

15.10. Edita Butnorienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ mokytoja metodininkė, 

komisijos narė; 

15.11. Erika Korsakienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė mokytoja metodininkė, 

komisijos narė; 

15.12. Svetlana Verdingovienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ meninio ugdymo 

mokytoja metodininkė, komisijos narė. 

 

 

    

_________________________ 


