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Vaikų gynimo dienos „Futboliukas“ namuose 

NUOSTATAI 

2020-05-04 

 

AKTUALUMAS  

Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvumas yra prigimtinis. Vaikams būdingas didelis judėjimo 

poreikis. Ypatingai svarbu, jog išliktume aktyvūs net ir šių dienų sąlygomis, kuomet esame priversti likti 

namuose. Aktyvi sportinė veikla padeda palaikyti gerą emocinę savijautą, skatina smagiai praleisti laiką 

kartu, taip pat stiprina šeimyninius ryšius. Todėl kviečiame dalyvauti kasmetiniame tradiciniame 

„Futboliuko“ renginyje, skirtame paminėti Vaikų gynimo dieną. Tik šįkart kviečiame sportuoti KITAIP: 

parodykite, kaip „Futboliuką“ žaidžiate su šeima.  

 

TIKSLAS: 

Populiarinti futbolo žaidimą tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių ir jų šeimos narių, formuoti 

teigiamą požiūrį į futbolą kaip sveikatingumo priemonę ir ugdyti norą sportuoti drauge su šeima. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Skatinti fizinį aktyvumą, garbingą varžymąsi ir bendradarbiavimą sporte, o taip pat ir gyvenime, 

informaciją pateikiant patraukliomis ir vaikų amžių atitinkančiomis priemonėmis bei būdais; 

2. Pajausti komandinio žaidimo kartu malonumą; 

3. Sudominti „Futboliuko“ žaidimu kuo daugiau šeimos narių (į žaidimą įtraukti mamas, tėčius, seses, 

brolius, močiutes ir kitus šeimos narius); 

3. Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio 

aktyvumo skatinimo patirtimi. 

 

DALYVIAI: 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, dalyvaujančios „Futboliuko“ projekte. 
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PROJEKTO VYKDYMO TVARKA: 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, norinčios dalyvauti šiame projekte, iki gegužės 8 d. registruojasi 

išsiųsdamos patvirtinimo laišką el. paštu ruta.futboliukas@gmail.com. Patvirtinimo laiške nurodomas 

ugdymo įstaigos pavadinimas, atsakingo pedagogo vardas, pavardė, kontaktai (el. paštas ir tel. nr.). 

Projekte užsiregistravusi ugdymo įstaiga savo internetinėje svetainėje, socialinio tinklo „Facebook” 

paskyroje ar kitoje online platformoje pasidalina projekto nuostatais kartu su kvietimu ugdytinių šeimoms 

sudalyvauti nuotolinėje „Futboliuko“ šventėje.  

Užduotis: kartu su šeimos nariais suplanuoti treniruotę, kuri turi susidėti iš trijų dalių: apšilimo, 

įgūdžių treniravimo pratimų bei „Futboliuko“ žaidimo (pvz.: 1x1, 2x2, 3x3 priklausomai nuo šeimos narių 

skaičiaus). Šią treniruotę reikia nufilmuoti ir išsiųsti už šį projektą ugdymo įstaigoje atsakingam pedagogui. 

Vaizdo įrašas turi trukti ne ilgiau nei 3-4 minutes. Filmuota medžiaga turi būti siunčiama iki gegužės 22 d. 

imtinai. 

Iki gegužės 25 d. vakaro už projektą atsakingas pedagogas atrenka 1-3 labiausiai patikusius 

(originaliausius, kūrybiškiausius) vaizdo įrašus ir atsiunčia juos projekto organizatoriams el. paštu 

ruta.futboliukas@gmail.com.  

Vaizdo įrašo siuntimui rekomenduojame naudotis svetaine www.wetransfer.com arba Google disku. 

Projekto organizatoriai iki birželio 1 d. iš gautų filmukų sukurs reportažą ir juo pasidalins socialinio 

tinklapio „Facebook“ paskyroje “Futbolas Visiems”.  

APDOVANOJIMAI: 

Projekte dalyvavusios įstaigos gaus padėkas, o vaizdo įrašus atsiuntusios šeimos bus apdovanotos 

specialiais prizais.  

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA: 

Projekto dalyviai patvirtina, kad jie turi visas teises į naudojamą vaizdinę medžiagą ir prisiima 

atsakomybę dėl vaizdinės medžiagos autorinių teisių. 

Projekto dalyvio pateikta vaizdinė medžiaga negali prieštarauti visuotinai priimtoms moralės ir etiketo 

normoms. 

Projekto dalyviai patvirtina, kad visų vaizdo medžiagoje esančių žmonių atvaizdai gali būti naudojami 

projekto organizatorių socialiniuose tinkluose (Facebook paskyroje “Futbolas Visiems”; taip pat Instagram 

paskyroje “futbolas_visiems”). 
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