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 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas 

„BĖK, ŽIRGE, BĖK!”  

 

  
 

  

NUOSTATAI 

 

                                       I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto ,,BĖK, ŽIRGE, BĖK!” 

(toliau - Projektas) nuostatai reglamentuoja renginio  tikslą, uždavinius, vykdymo tvarką. 

 

 
Prieš mažiau nei šimtą metų Lietuvos dvaruose žirgas buvo  laikomas kone šeimos nariu.  

Gyvenimas be žirgo buvo neįsivaizduojamas.  

Todėl žirgo ir lietuvio draugystė tikrai nėra retas atvejis tautosakoje,  

pasakojimuose apie mūsų protėvių kasdienybę.  

Šio gyvulio simbolika plačiai atsispindi etnografijos pavelde - drožiniuose, lietuvių liaudies dainose.  

Miestuose arkliai „tarnavo“ ugniagesiams, tempė sunkias pašto karietas.  

Žirgas buvo karo, įvairių švenčių, medžioklių, kelionių palydovas. 

 
 

 

1.2. Artėja vasara. Šis metų laikas siejamas su saule, šviesa, šiluma, vandeniu ir augimu. Šis 

laikotarpis ypač palankus prasmingam ir aktyviam laisvalaikio praleidimui, sveikatos stiprinimui. 

Kartu su vasara artėja ir graži lietuvių liaudies šventė - Joninės. Šventė, kurios minėjimas 

neatsiejamas nuo gamtos. Joninės - tai  priminimas, jog gamta mums duoda labai daug, tik reikia 

mokėti deramai tais turtais naudotis bei neužmiršti juos puoselėti ir saugoti. 

 

 

         



1.3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ neformaliojo ugdymo mokytojas 

(kūno kultūros) Ernestas Rutkauskas, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gerdutė Luščinskienė, 

direktoriaus pavaduotoja Sigita Urbanavičienė. 

1.4. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje: www.grigiskiupeledziukas.lt   ir  

www.szelmeneliai.lt. 

               

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Projekto tikslas: sujungiant du lietuvių liaudies etnografinius elementus: Joninių šventę ir Žirgą,  

puoselėti lietuvių liaudies tradicijas,  veiklose integruoti  žirgų sportą, aktyviai, išradingai švęsti 

Jonines, stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą bei  patirti džiugių emocijų. 

2.2. Projekto uždaviniai  -  idėjos: 

2.2.1.Surinkti informaciją apie Jonines (pvz.: šventės prasmė ir tradicijos) bei žirgus (pvz.: mityba, 

poreikiai, gyvenimo būdas, nauda žmogui, arklio ir žirgo skirtumai, panašumai, žirgų panaudojimas 

žmonių gydymui, sveikatos palaikymo veiklos -  žirgų sportas, žmogaus ir žirgo draugystė  ir pan.). 

2.2.2. Aptarti sportą šaką su gyvūnais - Žirgų sportą. 

2.2.3. Žiūrėti meninius ir dokumentinius filmus, skaityti bei analizuoti vaikų literatūros kūrinius apie 

Joninių papročius ir  žirgus. 

2.2.4. Dainuoti lietuvių liaudies dainas, giesmes, šokti šokius, žaisti ratelius apie žolynus ir žirgus. 

2.2.5. Organizuoti įvairias sportines veiklas gamtinėje aplinkoje (pvz.: ryto mankšta - meditacija 

lauke - saulės pasveikinimas, braidymas po rasą, prausimasis rasa, orientaciniai žaidimai, įvairių 

šuolių, kliūčių ruožų išbandymai (pvz.: šuoliukai, ėjimas pristatomu žingsneliu, ėjimas - bėgimas 

keičiant kryptį, tempą, šuoliukai per įvairaus aukščio kliūtis, duobes, kelmus ar  kt. kliūtimis, ,,jojimas 

ant savo žirgo“ ir pan.), išvykos į  žirgyną, integruojant STEAMą  (pvz.: žirgų buveinių, ganyklų, 

žirgynų, šėryklų kūrimas, lipdymas, lankstymas, konstravimas ir pan.), kelionės sensoriniais 

takeliais-erdvėmis, vaistažolių arbatos gėrimas ir pan.). 

2.2.6. Pasigaminti  ,,žirgą - žaislą“ priemonę ,,jojimui“ bei organizuoti ,,žirgų“ paradą. 

2.2.7. Gaminti, kurti sveikinimo atvirukus Janinoms ir Jonams. 

 

                                               III. PROJEKTO TRUKMĖ 

 

3.1. Projekto ,,BĖK, ŽIRGE, BĖK!“ trukmė: nuo 2021 m. birželio 7 d. iki 2021 m. birželio 25 d. 

3.2. Projekto baigiamoji dalis - ,,žirgų“ paradas/pristatymas ir  linksmoji kelionė ,,Paparčio 

žiedas“. 

 

 

http://www.grigiskiupeledziukas.lt/
http://www.szelmeneliai.lt/


 

IV. PROJEKTO DALYVIAI 

4.1. Projekte ,,BĖK, ŽIRGE, BĖK!“ dalyvauja respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai, ugdytiniai, jų tėvai.  

 

 V. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

5.1.  Projekte dalyvaujančios įstaigos užpildo dalyvio anketą iki 2021 m. birželio 9 d. (žr. Priedą). 

5.2. Projekto dalyviai iki 2021 m. birželio 30 d. siunčia trumpus, įdomiausių idėjų, veiklų aprašymus 

bei 1-3 nuotraukas (JPG formate) adresu: peledziukoprojektai@gmail.com. (Aprašymai pateikiami 

laisva forma Microsoft Word programa, Times New Roman 12 dydžio šriftu. Svarbu: reikia nurodyti 

projekto dalyvių skaičių.) 

5.3. Informacija apie projektą bei jo įgyvendinimą bus skelbiama respublikinės ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” internetiniame puslapyje www.szelmeneliai.lt, 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ svetainėje 

www.grigiskiupeledziukas.lt. 

5.4. Siųsdamos Projekto medžiagą, įstaigos dalyvės prisiima  atsakomybę už jos viešinimą. 

 

 

VI. SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZATORIUS 

4.1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis ,,Pelėdžiukas“. 

4.2. Informacija teikiama: el. paštu: peledziukoprojektai@gmail.com arba  tel. Nr.: (8-5) 243 23 45.  
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PRIEDAS 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

 GRIGIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PELĖDŽIUKAS“ 

 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas 

„BĖK, ŽIRGE, BĖK!”  

DALYVIO ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, el.pašto 

adresas, telefonas 

 

Dalyvaujančių įstaigos grupių/vaikų skaičius  

Atsakingo/ų  mokytojo/ų vardas/ai, 

pavardė/ės, telefono Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


