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VILNIAUS LOPSELIO.DARZELIO,,PELENE''
RESPUBLIKINES RYTINES MANKSTOS (F'LASHMOBO),,LAIKAS KELTIS"
NUOSTATAI

I.

BENDROJI DALIS:

o FlashMob'as -'tai trumpalaike akcija (daLn. iki 5 min.) su i5 anksto sugalvotu veiksmq planu,
kai grupe Zmoniq susirenka kokioje rrors vieSoje vietoje ir sinchroniSkai padaro fiziniq pratimq
kompleks4.

o Respublikinio ikimokykliniq istaigq rytines mank5tos (flashmobo) ,,Laikas keltis" nuostatai
nustato renginio tikslus, uZdavinius, ory5anizavimo s4lygas.

o
II.

Renginys skirtas pamineti tarptaruting sveikatos dien4

TIKSLAI IR UZDAVINIAI

Tikslas

-

Propaguoti sveikatos stiprinimo idej4 ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo

bendruomenese.

UZdaviniai:

savirai5kos dZiaugsm4;

,,Sveikatos Zelmeneliai" pedagogams burtis ir vienytis bendrai mankstai.

ilI.

RENGEJAI

o Rytines mank5tos (flashmobo),,[,aikas keltis" iniciatoriai Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Pelend".

o

Organizatoriai: Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Pelend", Respublikine ikimokyklinio ugdymo

istaigq darbuotojq asociacij a,,Sveikatosi Zelmeneliai".
o Renginio globeja - asociacijos ,,sveikatos Zelmeneliai" prezidente Danute Jakudiuniene

IV. DALYVIAI

o Dalyvauti ryiniame flashmobe ,,Laikas keltis" kviediami

Respublikines ikimokykliniq

istaigq darbuotoj q asociacij os,,Sveikatos Zelmeneliai" nariai.

o Dalyvauja ikimokykliniq istaigqr ikimokyklinio, prie5mokyklinio amZiaus vaikai, pedagogai,
tevai ir kt. bendruomenes nariai (dalwiu skaidius neribotas).

V.

]LAIKAS IR VIETA

o Rytind mank5ta (flashmobas) ,,Laikas

keltis66

vyks 2018 m. balandLio 06 d. 8.30 val.

Visos dalyvaujandios itaigos rytines rnank5tos metu atliks su vaikais Flashmob4 ,,Laikas keltis,.
savo sa,leje, pasinaudojus filmuota medLiaga.

vI. pRANnSM.q.S APIE DALYVAVIMA
o Ikimokyklines istaigos, nutarusios palaikyti idej4, apie dalyvavimq rytiniame flashmobe
,,Laikas kehis" prane5a iki 2018 m. kovo 19 d. Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Pelene" el. pa5tu:
rastine@nelene.vilnius.lm.lt

VII. ORGANIZAVIMAS

r

Prane5usios istaigos gaus filmu<ttq medLiag4 su muzika ir judesiais. fstaigoms bus skirtas

3

savaidiq laikotarpis susipaZinti su sitilomu rytiniu flashmobu ir i5mokti su vaikais judesius.

o 2018 m. balandLio 06 d. 8.30 val. visos dalyvaujandios itaigos rytines mank5tos metu atliks
su vaikais Flashmob4,,Laikas keltis" savo saleje, pasinaudojus filmuota medLiaga.

VII.

REZULTATUAPIBENDRINIMAS

o Savo istaigos vaikq,,flashmob4" pra5ome padaryti nuotraukas ir iki 2018-04-20 d. atsiqsti i
Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Pelene" el. pa5t4: rastine@nelene.vilnius.lm.lt kartu su trumpa ataskaita
kiek vaikq, pedagogq, bendruomenes nariq dalyvavo renginyje.
o Ataskaita su nuotraukomis bus patalpinta,,sveikatos Zelmeneliq" tinklapyje.

VIII. BAIGIAMOJI DALIS
o Visorns renginyje dalyvaujandiorns istaigoms bus suteikti padekos raStai.

