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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 
ĮSTAIGŲ  

SVEIKATINIMO  IŠŠŪKIO  

,,PASIVAIKŠČIOJIMAS BASOMIS PO SNIEGĄ“ 

NUOSTATAI 

Geresnė sveikata ir grūdinimasis didina pasitikėjimą savimi, savigarbą ir atsparumą stresui. Tyrimai 
rodo, kad sveikesni ir aktyvesni yra žmonės, kurie, būdami vaikai, gyveno sveikai ir buvo fiziškai 
aktyvūs. Tyrimai rodo teigiamą kasdienio fizinio aktyvumo ir kūno grūdinimo poveikį vaikų 
mokymosi rezultatams, įsiminimui ir dėmesio sukaupimui, gebėjimui spręsti psichologines 
problemas. Norintys užauginti užgrūdintą ir sveiką mažylį tėveliai turėtų nepamiršti dviejų 
svarbiausių grūdinimo principų — grūdinti reikia pamažu, nepersistengiant ir nuolat, taip pat labai 
svarbus suaugusiųjų pavyzdys . 
 

           I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų sveikatinimo iššūkio 
,,Pasivaikščiojimas basomis po sniegą“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, 
uždavinius, dalyvavimo sąlygas, organizavimo ir vykdymo tvarką. 
2. Priimti iššūkį kviečia (organizuoja ) Vilniaus lopšelis – darželis ,,Spygliukas“, adresas Architektų 
g. 16, LT – 04120, Vilnius, tel. 852442179; 852443003, rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt 
4. Projekto iniciatorė Vilniaus lopšelio – darželio ,,Spygliukas“ direktorė Rasa Andrejeva, projekto 
koordinatoriai  –socialinė pedagogė Daiva Grigusevičienė ir  kūno kultūros pedagogas Artūras 
Macijauskas, projekto įdėją palaiko asociacija .Kneipo draugija. 
 5. Projektą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto    
departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius.    
 

 

 



II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
  6. Tikslas – Respublikos ugdymo įstaigas, skatinti įgyvendinti S. Kneipo sveikatinimo įdėjas, 

patiriant įvairiapusę (psichologinę, fizinę, emocinę ir t.t) naudą sveikatai. 
 7. Uždaviniai: 

 Įveikti pateiktą iššūkį ir pasivaikščioti basomis po sniegą 

 Didinti įstaigos  bendruomenės atsparumą stresui 

 Ugdyti įstaigos bendruomenės narių pasitikėjimą savimi  

 Grūdinant  stiprinti įstaigos bendruomenės narių sveikatą 

 Skatinti įstaigos šeimų vidinio  bendravimo šeimoje glaustumą  
 

 
III.  PROJEKTO DALYVIAI 

 
8. Projekte gali dalyvauti Lietuvos respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas 
lankančių vaikų šeimos , mokytojai, vadovai ir kt. bendruomenių nariai. 
 

IV. DALYVAVIMO PROJEKTE EIGA 
 

9.   Pasivaikščiojimą (braidymą) nufotografuoti, trumpai  aprašyti (pasiruošimą iššūkiui , dalyvių 
nuotaikas , įvardinti  patirtas emocijas) .  
11. 2021 m. gruodžio 25 iki 2021m. vasario 12. atsiųsti 2-3  nuotraukų koliažą  ir aprašymą, pateikti 
pagal priedą Nr.1. (svarbu sutalpinti viename Word lape)., siųsti el.paštu: el. paštas 
daiva.griguseviciene@gmail.com.  Atskiros registracijos nereikia.  
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

12. Projekto dalyviams bus išsiųstos padėkos ir  dovanėlė, Vilniaus lopšelyje – darželyje 

„Spygliukas“ leidžiamo  laikraštuko  „Sveikatukas“ numeris,  registracijoje nurodytu elektroninio 

pašto adresu. 

13. Projekto dalyvių atsiųsta vaizdinė medžiaga bus viešinama Vilniaus lopšelio – darželio  

„Spygliukas“ el. svetainėje rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt  nuo 2021 m. vasario 15 d.  

14.  Atsiuntus medžiagą , patvirtinančią apie dalyvavimą iššūkyje, sutinkate, kad ji būtų viešinama.          

Ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimų surinkimą, dėl vaizdinės medžiagos viešinimo.  

15. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio – darželio „Spygliukas“socialinę 
pedagogę Daiva Grigusevičienę tel. 867693804, el. paštas daiva.griguseviciene@gmail.com ir kūno 
kultūros pedagogą Artūrą  Macijauską tel. 86 74 93904,el. paštas maculis28@gmail.com 

 

 

 

 



                  

Priedas Nr. 1. 

 

Įstaigos pavadinimas  
Dalyvio(ių) vardas, pavardė 
Kontaktai 

 

 

Nuotrauka  

Aprašymas  


