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RESPUBLIKINĖ  IKIMOKYKLINIŲ  ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA 

„SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ 

 

S V E I K A T I N I M O     AKCIJA 

 

„MAŽIEJI TURISTAI - 2020“ 

 
NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

                     1.1. Akcija skirta Pasaulinei turizmo dienai paminėti.  

1.2. Akcijoje kviečiamos dalyvauti Respublikos ikimokyklinių įstaigų 

bendruomenės.  

1.3. Akcijos „Mažieji turistai – 2020“ nuostatai reglamentuoja akcijos tikslus, 

dalyvius, organizavimo sąlygas ir eigą. 

Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 d. Tarptautinė turizmo organizacija 

paskelbė rugsėjo 27 dieną Pasauline turizmo diena 1979 m. Generalinės asamblėjos III-ojoje 

sesijoje. Ši diena švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius 

ryšius. Įvairiose šalyse šią dieną rengiami festivaliai, organizuojami turistiniai maršrutai. Turizmas 

– tai prasmingas ir sveikas laisvalaikio leidimo būdas. Tačiau šie metai pas mus ypatingi. Mes 

kviečiame pakeliauti laikantis visų būtinų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų 

ekstremaliosios situacijos metu (dėl COVID19). 

 



II. TIKSLAS  

          Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti kuo daugiau laiko praleisti gryname ore 

siekiant sustiprinti fizines jėgas, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis.  

 

III. UŽDAVINIAI 

• Plėtoti vaikų prigimtinį norą judėti. 

• Drauge įveikti numatytą paruoštą kliūčių ruožą, lavinti komunikacijos, savitarpio pagalbos 

ir atsakomybės įgūdžius. 

• Pajausti buvimo kartu malonumą. 

 

IV. DALYVIAI 

• Sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai – 2020“ kviečiame dalyvauti visas  ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas, priklausančias asociacijai. 

• Sveikatinimo akcijoje  „Mažieji turistai – 2020“ gali dalyvauti vaikai, įstaigos darbuotojai. 

 

V. LAIKAS IR VIETA 

Sveikatinimo akcija  „Mažieji turistai – 2020“ organizuojama 2020 m. rugsėjo 21-

spalio 2 dienomis. Kviečiame pasirinktą dieną žaidimų aikštelėje ar savo darželio kieme paruošti 

kliūčių ruožą ir pasitelkus savo fantaziją išvykti į turistinę kelionę. Perlipti per įsivaizduojamą 

nukritusį medį, perbristi išfantazuotą upę, nepaklysti stebuklingame miške...  

 

VI. PRANEŠIMAS APIE DALYVAVIMĄ 

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“   

nariai, nutarę, kad dalyvaus akcijoje, užpildo paraišką (priedas Nr.1) ir siunčia   Vilniaus miesto 

lopšeliui-darželiui „Sveikuolis“ iki 2020 m. rugsėjo 18 d. el. paštu – 

rastine@sveikuolis.vilnius.lm.lt.  

 

VII. ORGANIZAVIMAS 

• Nuo rugsėjo 21  dienos iki spalio 2 dienos paruošiame kliūčių ruožą savo darželio kieme ar  

žaidimų aikštelėje ir pasitelkdami fantaziją iškeliaujame į turistinį žygį.  

• Grupėje vaikai pasidalina įspūdžiais ir savo išgyvenimus pavaizduoja dailės priemonėmis. 

 

VIII. DALYVAVUSIŲ ĮSTAIGŲ ATASKAITA 

Po kliūčių ruožo įveikimo „Mažieji turistai – 2020“ iki 2020 m. spalio 16 d. įstaigos 

pateikia ataskaitą (Priedas  Nr. 2) apie renginį Vilniaus miesto lopšeliui-darželiui 

„Sveikuolis“ el.paštu - rastine@sveikuolis.vilnius.lm.lt. Ataskaitai apie renginį prašome 

atsiųsti 2 nuotraukas ir vieną vaiko piešinį, kurie bus patalpinti lopšelio-darželio 
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,,Sveikuolis“ ir Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ el. puslapiuose. Kadangi ataskaitai prašome nuotraukų ir piešinių, 

nepamirškite iš tėvelių gauti sutikimą viešinti vaikų piešinius ir nuotraukas. Ugdymo 

įstaigos atsakingos už tėvų sutikimą dėl nuotraukų viešinimo. 

 

 

IX. AKCIJOS KOORDINATORIAI 

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

• Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“. 

 

X. AKCIJOS ORGANIZATORIAI 

• Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 

prezidiumo narė, Vilniaus lopšelio-darželio ,,Sveikuolis“ direktorė Božena Šikšnienė. 

• Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“, 

Vilniaus skyriaus narė, Vilniaus lopšelio-darželio ,,Sveikuolis” direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Ilona Lukaitienė. 

Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Sveikuolis“, adresas Dūkštų g. 14, Vilnius LT-

07173, tel. 8 52 41 6045, 8 52 42 2827, 8 689 35424.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 

                                                                                                                  

      Priedas Nr.1 

 

AKCIJA ,,MAŽIEJI TURISTAI - 2020“  

skirta Pasaulinei turizmo dienai paminėti 

 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Miestas Ugdymo  įstaigos 

pavadinimas 

Asociacijos 

narys 

Taip + 

 Ne - 

Atsakingas asmuo Kontaktai 

(El. paštas, 

telefonas) 

     

 

 

 

Paraišką užpildė: 

Pareigos, vardas, pavardė ................................................................................. 

                                   

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

Priedas Nr.2 

 

 

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis“ 
 

AKCIJA „MAŽIEJI TURISTAI – 2020“ 
 skirta Pasaulinei turizmo dienai paminėti 

 
DALYVIO ATASKAITA 

 

Miestas 

Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas 

Dalyvavo 

Vaikų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

Iš viso 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1. 2  nuotraukos iš jūsų įstaigoje vykusios akcijos „Mažieji turistai - 2020“ skirtos Pasaulinei 

turizmo dienai paminėti – TURISTINIS ŽYGIS „MAŽIEJI TURISTAI – 2020“ ir vienas 

vaiko piešinys po išvykos.  

2. Galite pakomentuoti nuotrauką arba trumpai aprašyti šventės įspūdžius, įdomesnius vaikų 

atsiliepimus. 

 

 

Dalyvio ataskaitą parengė:  

Vardas, pavardė:  

Pareigos:  

Telefonas,  arba el. paštas:  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


