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Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 

sporto šventė “Bendruomenės sporto šventė-2018“ 

 
N U O S T A T A I 

 

Tikslas ir uždaviniai 

1. Skatinti mokyklos bendruomenę sistemingai mankštintis ir sportuoti. 

2. Populiarinti judriuosius žaidimus. 

3. Skatinti mokyklos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

Vadovavimas ir vykdymas 

1. Sporto šventę vykdo Kauno Tado Ivanausko progimnazija. 

2. Vyr. teisėja Ilona Mozūrienė. 

3. Vyr. sekretorius Valdas Žitkus. 

4. Teisėjai - kūno kultūros mokytojai, Lietuvos sporto universiteto studentai, mokytojai. 

 

Sporto šventės vykdymo data, laikas ir dalyviai 

1. Sporto šventė vykdoma balandžio 28 d. (šeštadienį) 1000 val., LSU lengvosios atletikos manieže. 

2. Šventėje dalyvauja mokyklos vadovai, mokytojai, priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-8 klasių 

mokiniai ir jų tėvai. 

3. Klasės komandą sudaro 8 dalyviai:  2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

4. Individualios rungtys seneliams 

 

Programa 

 

Klasių komandinės varžybos 

 

1. „Kengūriukų lenktynės“ 

Komandą sudaro 8 dalyviai:  

Komanda dalinasi į dvi dalis po 4 dalyvius, vienas priešais kitą prie stovelių.  Po signalo pirmas dalyvis 

apsirengia liemenę, įlipa į maišą ir  šuoliuoja iki stovelio (atstumas nuo stovelio iki stovelio 5m).  

Išlipęs perduoda liemenę ir maišą kitam stovinčiam dalyviui ir t.t. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi 

užduotį. 

 

2. „Voverės rate“ 

Komandą sudaro 8 dalyviai: 2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

Komandos dalyviai įlipa į  „ratą“ vienas paskui kitą ( tėtis, vaikas, mama, vaikas ir t.t.). Po signalo  

komanda eidana „rate“ iki pažymėtos vietos ir atgal. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi užduotį. 

 

3. „Gyvatėlė“ 

Komandą sudaro 8 dalyviai: 2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

Visi komandos dalyviai rikiuojasi vienas šalia kito ir susikabina rankomis. Ant kiekvienos komandos 

pirmojo ir antrojo žaidėjo sunertų rankų užkabinamas lankas. Po signalo pirmasis dalyvis 

nepaleisdamas rankų, tik kūnais lanką siunčia tolyn (pro jį reikia pralįsti) toliau esantiems komandos 



nariams, o pats bėga į voros galą ir susikabina rankomis su galiniu žaidėju, tą patį daro likusieji 

komandos nariai, kol pasiekia atžymą. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi užduotį. 

 

4. „Slalomas“ 

Komandą sudaro 8 dalyviai: 2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

Komandos dalyviai rikiuojasi voroje vienas paskui kitą prie starto linijos. Po signalo pirmasis dalyvis, 

turėdamas lazdą, bėga iki lanko, kuriame yra minkštas kamuolys, varo kamuolį „gyvatėle“ tarp stovėlių 

ir atgal, kamuolį įvaro į  lanką. Palikęs kamuolį lanke, perduoda lazdą pirmajam dalyviui, jis atlieka tą 

pačią užduotį. Kamuolį įridenti į lanką privaloma tik su lazda. Laimi komanda, greičiau atlikusi 

užduotį.  

 

     5. „Dėlionė“ 
Komandą sudaro 8 dalyviai: 2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

Komandos dalyviai stovi voroje vienas paskui kitą. Po signalo  pirmas komandos narys turėdama 

estafetinę lazdelę,  paima dėlionės dalį ir bėga per barjerus, pralenda pro lankus,  bėga iki atžymos kur 

padeda dėlionės dalį ir bėga atgal, perduoda estafetinę lazdelę  kitam dalyviui. Visi dalyviai tą patį 

kartoja, mama prie pažymėtos vietos dėlioja dėlionę. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi kliūtis ir 

sudėliojusi dėlionę. 

 

6. „Taiklioji ranka“ 

Komandą sudaro 8 dalyviai: 2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

Dalyviai stoja prie pažymėtos linijos, kiekvienas iš jų meta po du metimus. Kiekvienas kopetėlių 

skersinis turi atitinkamą taškų skaičių ( viršutinis- 1, vidurinis- 2, apatinis – 3 taškus). Laimi komanda, 

surinkusi daugiausiai taškų. 

 

7. „Mesk toliau, mesk tiksliau“ 

Komandą sudaro 8 dalyviai: 2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

Komandos dalyviai stovi voroje vienas paskui kitą (tėtis, vaikas, mama, vaikas ir t.t.). Kiekvienas 

dalyvis meta  po vieną kartą pasunkintą kamuolį į lanką iš apačios ir stengiasi pataikyti į lanko vidurį. 

Metimo aikštelėje lankai  išdėlioti 3, 4 ir 5m atstumu. Už pataikymą į artimiausią lanką skiriamas 1 

taškas, į antrą – 2 taškai, į trečią – 3 taškai. Laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų. 

 

8. „Kliūčių ruožas“ 

Komandą sudaro 8 dalyviai: 2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

Komandos dalyviai stovi voroje vienas paskui kitą ( tėtis, vaikas, mama,vaikas ir t.t.). Po signalo 

estafetę pradeda tėtis, jis iš popieriaus sulanksto lėktuvėlį  ir paleidžia taip, kad lėktuvėlis praskristų pro 

lanką, paėmęs lėktuvėlį  bėga aukštai keldamas kelius per kopetėles, apibėgęs stovelį grįžta ir atiduoda 

lėktuvėlį pirmam komandos dalyviui. Kiti komandos dalyviai daro taip pat.  Laimi komanda, 

greičiausiai įveikusi estafetę. 

 

9. „Bulvių sodinimas“ 

Komanda sudaro 8 dalyviai: 2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

Komanda dalinama į dvi dalis po 4 dalyvius, viena  priešais kitą prie atžymos Po signalo pirmasis 

dalyvis bėga su maišeliu, kuriame yra 5 teniso kamuoliukai ir į kiekvieno lanko vidų padeda po vieną 

teniso kamuoliuką, apibėga vorą, perduoda tuščią maišelį kitam dalyviui. Kitas dalyvis bėgdamas  

surenka po vieną visus teniso kamuoliukus ir, apibėgęs vorą, perduoda maišelį priekyje stovinčiam 

dalyviui.Kamuoliukui išriedėjus iš lanko ar maišelio, jį grąžina į lanko vidų tik tas dalyvis, kuris jį 

įdėjo. Iš maišelio leidžiama išimti tik po vieną kamuoliuką. Laimi komanda, greičiausiai įveikusi 

estafetę. 

 

10. „Aštuonkojis“ 

Komanda sudaro 8 dalyviai:  2 mergaitė, 2 berniukai, 2 mamos, 2 tėčiai. 

Po signalo visi dalyviai, laikydami už virvės galų, ištempia ją taip, kad galėtų paimti ir pernešti 



kaladėlę iki linijos. Grįžta į pradžią ir tada paima antrą kaladėlę ir tuo pačiu būdu ją pastato ant 

pirmosios kaladėlės. Vėl grįžta į pradžią, paima trečią kalėdėlę ir pastato iš kaladėlių bokštelį. Laimi 

komanda, greičiausiai pastačiusi bokštelį. Nukritus kaladėlei, komanda privalo ją grąžinti ant kaladėlės. 

Užduočiai atlikti skiriame iki 3 min, nespėjus atlikti užduoties, užduoties atlikimas stabdomas.   

 

Senelių trikovė 

 

1. „Balionėlis“ 

Dalyvis stoja prie starto linijos turėdamas badmintono raketę ir balioną. Po signalo bėgdamas pirmyn ir 

atgal tarp stovelių turi mušinėti  balioną su badmintono rakete. Laimi greičiausiai  atbėgęs dalyvis. 

2. „Rato slalomas“ 

Dalyvis po signalo ridena padangą tarp stovelių pirmyn ir atgal. Laimi greičiausiai  atridenęs padangą 

dalyvis. 

3. „Kamuoliuko metimas į krepšelį“  
 Metimo aikštelėje  išdėlioti  krepšeliai 3, 4, ir 5 m atstumu. Kiekvienas dalyvis meta  po du metimus į 

kiekvieną krepšelį. Už pataikymą į artimiausią krepšelį skiriamas 1 taškas, į antrą – 2 taškai, į trečią – 3 

taškai. Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. 

 

Dalyvis, bendroje trijų rungčių įskaitoje surinkęs daugiausiai taškų, tampa nugalėtoju. 

 

Vaikų ir tėvų rungtys 

 

Virvės traukimas 

Komandą sudaro kiekvieno klasių srauto aštuoni tėčiai ( jei nėra tėčio, gali dalyvauti mama). Pradedant 

traukti, virvė turi būti įtempta, o jos vidurio žymė – virš centrinės linijos ant žemės.Sportininkams 

neleidžiama sugriebti virvės dalies, esančios tarp išorinių juostelių ar žymių. Traukimas laimėtas, kai 

viena komanda patraukia virvę taip, kad viena iš šoninių žymių ant virvės atsiduria už centrinės linijos 

žymės. 

Vaikų estafetinis bėgimas 

Estafetinio bėgimo komandą sudaro po vieną mokinį iš kiekvieno klasių srauto. Prie starto linijos 

rikiuojasi mokiniai pagal klases ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ). Kiekvienas dalyvis rankoje turėdamas estafetinę 

lazdelę turi apibėgti vieną ratą ir lazdelę perduoti kitam komandos nariui. Estafetė baigta, kai aštuntas 

komandos narys kerta finišo liniją. Laimi greičiausiai atbėgusi komanda. 

Šokinėjimas per ilgą šokdynę 

 

Komandą sudaro kiekvieno klasių srauto aštuonios mamos: 6 pagrindinės šokinėtojos ir 2 sukėjos. 

Komandos dalyvės sustoja prie šokdynės į vorą viena kitai už nugaros. Sukėjoms pradėjus sukti šodynę 

komanda šokinėja iki klaidos. Šuoliukų skaičius lygus taškų skaičiui. 

 

Laimėtojų nustatymas 

Kiekvienos rungties laimėtoja nustatoma pagal pasiektą geriausią rezultatą. Komanda, rungtyje 

laimėjusi I-ąją vietą, bendrakomandinei  įskaitai pelno 1 tašką, II-ąją – 2 taškus ir t.t. Jei dvi ir daugiau 

komandų pasiekia vienodą rezultatą, jos dalijasi atitinkamas vietas. 

 

Apdovanojimas 

Visi šventės dalyviai apdovanojami padėkos raštais,  prizininkai atminimo medaliais ir diplomais. 

 


