
                           PATVIRTINTA 

                                                                                                               Radviliškio lopšelio – darželio                                                                                                                         

                                                                                                    „Kregždutė“ direktoriaus 

                                                                                                                                       2022-09-15įsakymu Nr. B-34                            

                                                                  

RADVILIŠKIO RAJONO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO 

 AMŽIAUS VAIKŲ SPORTINĖ, ORIENTACINĖ PRAMOGA 

 „PARKO LABIRINTAI“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Radviliškio rajono ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų sportinės, orientacinės 

pramogos „Parko labirintai“ (toliau – pramogos) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, 

organizatorius, dalyvavimo sąlygas, organizavimo komisiją, apdovanojimus. 

2. Pramogos nuostatai skelbiami Radviliškio l/d „Kregždutė“  internetiniame puslapyje 

https://radviliskio-kregzdute.mir.lt/ 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – tenkinti prigimtinį vaikų judėjimo poreikį bei supažindinti su orientavimosi sportu. 

4. Uždaviniai: 

4.1. suteikti galimybę vaikams  susipažinti su orientavimosi sportu ir jį išbandyti; 

4.2. skatinti vaikų fizinį aktyvumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą; 

4.3. skatinti pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą ugdant sveikus ir fiziškai 

aktyvius vaikus.  

III SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

 

5.    Sportinę, orientacinę pramogą organizuoja Radviliškio lopšelis – darželis  „Kregždutė“. 

6.  Partneriai: Radviliškio miesto seniūnija; Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto 

paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius; Radviliškio rajono visuomenės 

sveikatos biuras. 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

             7.  Radviliškio rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių komandos: 

                    7.1. ugdymo įstaigą atstovauja viena komanda; 

                    7.2.  komanda turi turėti savo pavadinimą, skanduotę. 

                    7.3. komandą sudaro 6 ikimokyklinio 4-5 m. amžiaus vaikai (3 berniukai ir 3 mergaitės), 1-2  

https://radviliskio-kregzdute.mir.lt/


                    pedagogai. 

V SKYRIUS 

SPORTINĖS-ORIENTACINĖS PRAMOGOS ORGANIZAVIMO TVARKA  

 

8.  Vieta ir laikas - Radviliškio miesto Eibariškių parkas edukacinė aikštelė (pažymėta parko stendo 

plane nr. 9) 2022 m. spalio  14 d. 10.00 val. (jei bus nepalankus oras, ji bus organizuojama kada leis oro sąlygos, 

o dalyviams bus pranešta atskirai). 

  

9. Programa: 

        9.1. sportinės, orientacinės pramogos atidarymas. Dalyvių prisistatymas; 

        9.2  visuotinė mankšta; 

        9.3. komandoms burtų keliu išdalinami žemėlapiai 

        9.4. stotelėse teisingai atliktus užduotį renkami spaudukai - lipdukai; 

        9.5. varžybos užbaigiamos atlikus visas užduotis, surinkus visus spaudukus – lipdukus ir     

                pasiekus finišą. 

        9.6. komandų apdovanojimai,  sportinės orientacinės pramogos uždarymas. 

 

9.  Išsamesnę informaciją dėl dalyvavimo apie vaikų sportinę, orientacinę pramogą teikia – Radviliškio 

lopšelio – darželio ‚Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė Erika Korsakienė el.p. 

erikakors@gmail.com tel. 868371874.           

10. Paraiškos dėl dalyvavimo Radviliškio rajono ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių 

ugdytinių vaikų sportinę, orientacinę pramogą „Parko labirintais“ pateikiamos elektroniniu paštu el. p. 

darzkregzdute@gmail.com iki spalio 7d. (priedas nr.1) 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            11.  Vaikų sportinėje, orientacinėje pramogoje „Parko labirintais“  bus fotografuojama. Nuotraukos    

             bus viešinamos rajono spaudoje, įstaigos internetiniame puslapyje, socialinėje paskyroje. 
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Priedas 1 

DALYVIO PARAIŠKA 

Paraiškos dėl dalyvavimo Radviliškio rajono ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytinių 

vaikų sportinė, orientacinė pramoga „Parko labirintais“ pateikiamos elektroniniu paštu el. p. 

darzkregzdute@gmail.com iki spalio 7d. 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 
 

 

Komandos pavadinimas 
 

 

Dalyvaujančio  mokytojo/ų vardas, 

pavardė, el. paštas 
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