
KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS 

INTEGRUOTO PROJEKTO „OLIMPINĖ SAVAITĖ“ 

PROGRAMA 

 

I. AKTUALUMAS 

 

1. Remdamiesi kilniais ir garbingais olimpinės filosofijos principais, vadovaudamiesi 

mokyklos ugdymo plano Kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės,  praktinės, 

socialinės, prevencinės veiklos programa, organizuojame Olimpinę savaitę, kuri leidžia atskleisti 

mokiniams olimpinių vertybių esmę ir kilnumą realiame gyvenime, varžybose, konkursuose. 

Vadovaudamiesi „sportas visiems“ principu, sudarome galimybę varžytis visiems norintiems 

mokiniams įvairių sporto šakų varžybų rungtyse arba realizuoti asmeninius pomėgius, gebėjimus, 

kūrybinius sumanymus intelektinėje, meninėje sferoje. Vadovaujantis olimpiniu principu — 

„svarbu ne laimėti, bet dalyvauti“, mokiniai gali patirti varžymosi, tobulėjimo, kovos ir pergalės 

potyrius.  

 

II. TIKSLAS 

 

2. Tikslas – per kilnias olimpines idėjas puoselėti mokinių intelektines, dvasines ir fizines 

galias. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3. Uždaviniai: 

3.1.  kūrybingai integruodami olimpines vertybes į formalų ir neformalų švietimą skatinsime 

mokinių aktyvumą, iniciatyvumą, kūrybingumą, intelektualumą, leidžiančius sparčiau tobulėti 

visose gyvenimo srityse; 

3.2.  vykdydami olimpinės savaitės sporto varžybas, stiprinsime mokinių sveikatą ir fizinį 

pajėgumą bei mokysime kilniai varžytis, skiepysime mokiniams pozityvaus elgesio įpročius ir 

vertybines nuostatas bei ugdysime pilietiškumą, patriotizmą, garbės ir orumo supratimą; 

3.3.  organizuodami mokinių, mokytojų ir tėvų Olimpines popietes, vykdysime Tėvų švietimo 

programą, stiprinsime socializaciją, bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

IV. OLIMPINĖS SAVAITĖS VYKDYMAS 

 
Mėnuo, 

diena 

Laikas, 

vieta 
Renginio pavadinimas Vykdytojai Dalyviai 

Vasario 

22-26 d. 

 Akcija „Mes – olimpiečiai“ 
F. Beleškevičienė, 

klasių seniūnai 

Pageidaujantys 1-8 

klasių mokiniai 

Mokyklos 

erdvės 

Akcija „Ilgosios pertraukos – 

šokiams ir žaidimams“ 
Mokinių taryba 

Pageidaujantys 1-8 

klasių mokiniai 

Vasario 

17-23 d. 
 

Vaizdo filmų konkursas „Kilnus 

elgesys sporte ir gyvenime“ 
F. Beleškevičienė 

Pageidaujantys 5-8 

klasių mokiniai 

 

Vasario 

22 d. 

13.00 val. 

Sporto salė 
Olimpinės savaitės atidarymas 

F. Beleškevičienė, 

I. Ignotas 

5-6 klasių mokiniai, 

Kauno J. Grušo meno 

gimnazijos mokiniai 
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13.15 val. 

Sporto salė 

Olimpinės varžybos 5-6 klasių 

mokiniams 

F. Beleškevičienė, 

I. Ignotas, 

A. Izokaitienė 

5-6 klasių mokiniai, 

Kauno V. Adamkaus 

gimnazijos mokiniai 

Vasario 

23 d. 

8.00 val. 

mokyklos 

erdvės 

Priešmokyklinio ugdymo grupės 

ir pradinių klasių mokinių 

integruotas projektas „Mano 

mažasis Olimpas“ 

F. Beleškevičienė, 

I. Ignotas, 

A. Izokaitienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 1-4 

klasių mokiniai, Kauno 

darželio/lopšelio 

„Klumpelė“ auklėtiniai 

18.00 val. 

sporto salė 

Pradinių klasių mokinių ir tėvelių 

Olimpinė popietė 

F. Beleškevičienė, 

I. Ignotas, 

A. Izokaitienė 

Pageidaujantys 1-4 

klasių mokiniai ir 

tėveliai 

Vasario 

24 d. 

8.00 val. 

mokyklos 

erdvės 

Mokinių kultūrinės, meninės, 

kūrybinės, sportinės, pažintinės,  

praktinės, socialinės, prevencinės 

veiklos programa 

„Olimpinė diena“ 

F. Beleškevičienė, 

I. Ignotas 

5-8 klasių mokiniai, 

LSU studentai 

18.00 val. 

sporto salė 

Mokinių ir tėvelių Olimpinė 

popietė.  

Arbatos klubas 

F. Beleškevičienė, 

I. Ignotas, 

A. Izokaitienė 

Pageidaujantys 5-8 

klasių mokiniai ir 

tėveliai 

Vasario 

25 d. 

14.00 val. 

sporto salė 

Olimpinės varžybos 7-8 klasių 

mokiniams  

F. Beleškevičienė, 

I. Ignotas, 

A. Izokaitienė 

Pageidaujantys 7-8 

klasių mokiniai, Kauno 

Maironio universitetinės 

gimnazijos mokiniai 

 

 

2017 vasario 22-26 dienomis - akcija „Mes – olimpiečiai“. 

Mokinių Taryba inicijuoja akciją „Mes - olimpiečiai“ ir kviečia visus priešmokyklinės ugdymo 

grupės, 1-8 klasių mokinius penkias Olimpinės savaitės dienas pasipuošti olimpinių žiedų 

spalvomis. Kiekvieną Olimpinės savaitės dieną klasės seniūnai pateiks informaciją apie aktyvius 

savo klasės akcijos dalyvius (mokinių, kurių du trečdaliai rūbų atitinka dienos spalvą, skaičių). 

Klasė, surinkusi daugiausiai taškų bus apdovanota. 

1.1. vasario 22 dieną kviečiame visus mokinius pasipuošti mėlynai; 

1.2. vasario 23 dieną kviečiame visus mokinius pasipuošti geltonai; 

1.3. vasario 24 dieną kviečiame visus mokinius pasipuošti žaliai; 

1.4. vasario 25 dieną kviečiame visus mokinius pasipuošti raudonai; 

1.5. vasario 26 dieną kviečiame visus mokinius pasipuošti juodai. 

2017 m. vasario 22-26 d. – akcija „Ilgosios pertraukos – šokiams ir žaidimams“. Atsakingi 

Mokinių tarybos nariai. 

2017 vasario 22 diena: 

13.00 val. – Olimpinės savaitės atidarymas; 

13.15 val. — olimpinės varžybos 5-6 klasių mokiniams (dalyvauja Kauno V. Adamkaus gimnazijos 

mokiniai): 

• Palestros bėgimo varžybos (komandinė rungtis, komandą sudaro 5 mergaitės ir 5 berniukai); 

• estafečių varžybos (komandinė rungtis, komandą sudaro 5 mergaitės ir 5 berniukai); 

• komandos formavimo žaidimai. 

Varžybose dalyvauja visų klasių komandos. 

2017 m. vasario 23 diena: 

8.00 val. — priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokinių integruoto projekto „Mano 

mažasis Olimpas“ atidarymas; 
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8.55 val. – 1-2 klasių mokinių estafečių varžybos  mokyklos sporto salėje; 

8.55 val. - olimpinių žinių viktorina „Olimpinių žaidynių faktai“ 3-4 klasių mokiniams 

informaciniame centre; 

10.00  val. – priešmokyklinio ugdymo grupės ir darželio-lopšelio „Klumpelė“ ugdytinių estafečių 

varžybos   sporto salėje; 

10.00  val. – 1-4 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės; 

10.30 val. - 1-2 klasių mokinių olimpinių žinių viktorina „Olimpinių žaidynių faktai“ 

informaciniame centre; 

10.30 val. – 3-4 klasių mokinių estafečių varžybos  mokyklos sporto salėje; 

11.15 - priešmokyklinės ugdymo grupės ir pradinių klasių mokinių Olimpinės dienos dalyvių 

apdovanojimas, šventės uždarymas; 

18.00 val. – pradinių klasių mokinių ir tėvelių Olimpinė popietė. 

2017 vasario 24 diena: 

8.00 val. – 5-8 klasių Olimpinė diena; 

12.00 val. – vaizdo filmų konkursas „Kilnus elgesys sporte ir gyvenime“.  

18.00 val. —5-8 klasių mokinių ir tėvelių Olimpinė popietė (komandą sudaro 7 mokiniai ir 3 

tėveliai). Arbatos klubas. 

2017 vasario 25 diena: 

14.00 val. — Olimpinės varžybos 7-8 klasių mokiniams. Svečiai — Kauno Maironio universitetinės 

gimnazijos mokiniai: 

• Palestros bėgimo varžybos (komandinė rungtis, komandą sudaro 5 mergaitės ir 5 berniukai); 

• komandos formavimo žaidimai; 

• futbolo varžybos; 

• krepšinio varžybos; 

• kvadrato varžybos. 

 

 

V. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

4. Integruotas bendruomenės projektas Olimpinė savaitė: 

4.1. apimdamas visas harmoningos asmenybės ugdymo sritis ugdys mokinių vertybines, 

pažintines, kūrybines kompetencijas; 

4.2.  per netradicines, aktyvias bendravimo ir bendradarbiavimo formas skatins mokyklos 

bendruomenės socializaciją; 

4.3.  realizuodamas olimpinio ugdymo vertybines nuostatas, suteiks galimybes visiems 

mokiniams realizuoti savo gebėjimus, pomėgius bei džiaugtis asmeniniu tobulėjimu ir pasiekimais. 

 

_____________________________________ 

 


