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I. PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ 

Direktoriaus 2021 m. birželio 30 d. 

Įsakymu Nr. V- 123 

                                                                                    

RESPUBLIKINĖ VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DELFINUKAS‘‘ 

AKCIJA „LINKSMOJI PERTRAUKĖLĖ“ 

NUOSTATAI 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Tarptautinei šokolado 

dienai paminėti   nuostatai reglamentuoja  renginio tikslus, dalyvius, organizatorius, 

koordinatorius bei dalyvių apdovanojimus. 

2. Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų akcija „Linksmoji pertraukėlė“  yra skirta 

Tarptautinei šokolado dienai paminėti (word chocolate day), kuri švenčiama liepos 11 d.  

3. Flashmobas - žaibiškas sambūris, sulėktuvės. Tai veikla su iš anksto sugalvotu veiksmų 

planu, kai grupė žmonių susirenka kokioje nors viešoje vietoje ir sinchroniškai atkartoja 

šokio judesius. 

4. Veiklos organizatorės ir iniciatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Pečiulienė ir 

meninio ugdymo mokytoja – ekspertė Izolda Vaskovskienė. 

5. Veiklos koordinatorė Vilniaus lopšelio-darželio ,,Delfinukas‘‘ direktorė Svetlana 

Janovičienė. 
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III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – skatinti ugdymo įstaigų mokytojų ir meninio ugdymo mokytojų  saviraišką, 

bendradarbiavimą ir patirties sklaidą. 

7. Uždaviniai: 

• Skatinti bendruomenę susivienyti atliekant šokį „Šokoladas“; 

• siekti, kad vaikai patirtų judėjimo ir saviraiškos džiaugsmą; 

• puoselėti meilę šokiui ir muzikai; 

 

IV. DALYVIAI 

 

8. Dalyvauja ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, mokytojai 

ir meninio ugdymo mokytojai, tėvai ir kt. bendruomenės nariai. 

 

V. IV. LAIKAS IR VIETA 

 

9. 2021 m. liepos 12 dieną organizuoti akciją „Linksmoji pertraukėlė“ , laisvai pasirenkti 

įvairias erdves (įstaigos, lauko, miško, miesto, stadiono ar kt. ). 

10. Iki 2021 m. liepos 16 d.  dalyviai atsiunčia 2 nuotraukas ir užpildytą Priedą Nr. 1   į el. 

paštą  ugdymas@delfinukas.vilnius.lm.lt  

11. Veikloje dalyvaujančios įstaigos pateikdamos nuotraukas, patvirtina, kad turi sutikimą jas 

naudoti. Veiklos organizatoriai neatsako už viešoje erdvėje publikuojamų vaikų 

asmens duomenų apsaugą. Tuo rūpinasi veikloje dalyvaujančios įstaigos.  

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

12. Festivalio dalyviams bus įteiktos Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Delfinukas“ padėkos. 

13. Akcijos „Linksmoji pertraukėlė“ šokio „Šokoladas“ video medžiaga bus patalpinta:  

https://www.delfinukas.lt/linksmoji-pertraukele/  

mailto:ugdymas@delfinukas.vilnius.lm.lt
https://www.delfinukas.lt/linksmoji-pertraukele/
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Veiklos organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas panaudoti savo internetinėje 

svetainėje ir įstaigos Facebook paskyroje bei spaudoje. 

15. Visoms renginyje dalyvaujančioms įstaigoms nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti 

padėkos raštai. 

16. Dėl detalesnės informacijos teirautis  tel. Nr.  (85) 244 3936, arba rašyti į elektroninį paštą 

ugdymas@delfinukas.vilnius.lm.lt  

 

  

mailto:ugdymas@delfinukas.vilnius.lm.lt
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Priedas Nr. 1 

 

AKCIJA „LINKSMOJI  PERTRAUKĖLĖ“  

 

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS  

EL. PAŠTAS  

MOKYTOJO VARDAS, 

PAVARDĖ 

 

DALYVIŲ SKAIČIUS  

  

 

 

 

 


