Miestas
Kaunas

Organizacijos
Renginio
Vykdymo data
pavadinimas
pavadinimas
Kauno mokykla - darželis "Sniego pingvinai" 2018-01-19
"Šviesa"

Vykdymo laikas

Renginio apibūdinimas

10:30:00 priešpiet

Renginyje dalyvauja ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, 1-2
klasių mokiniai, mokytojai, tėvai, mokyklos bendruomenė.
Renginį pradės du pingvinai su pingviniška nuotaika ir daina.
Trumpa apšilimo mankšta su šokių mokytoja Agne. Vaikai visi
su sodybų mokytojomis ir tėvais atsakingi už tam tikras
rungtis: rogučių lenktynės nuo kalno, rogučių tempimo
lenktynės, besmegenių lipdymas, ebru menas ant sniego,
"Biatlono" varžybos su sniego gniūžtėmis, ledo ritulys, žiemos
estafetės, sniego angelai. Sportinės rungtys, estafetės
tėvams. Sniego skulptūrą nulipdys ir su darbo įrankiais
supažindins menininkas skulptorius ir tėtisTautvilas Povilionis.

Vilnius

Vilniaus Šaltinio pagr.
Pasaulinė sniego
mokykla, Vilniaus
diena
Buivydiškių pagr. mokykla

2018-01-18

3:00:00 popiet

Lazdijai

Lazdijų mokykla-darželis
"Kregždutė"
"Atgimimo" mokykla

_

2018-01-19

10:30:00 priešpiet

Visi šią dieną sportuos kieme, vyks žieminės estafetės.

"Žiemos
linksybės"

2018-01-22

11:00:00 priešpiet

Mokykloje 3-4 klasių mokiniams bus organizuojama
linksmosios estafetės su rogutėmis, slidėmis. Renginys vyks
Druskininkų miesto jaunimo užimtumo centro sporto aikštyne.
Šiame renginyje dalyvaus ne tik mokiniai, bet ir jų šeimos
nariai. Po renginio lauks dalyvių šilta arbata ir saldžios
staigmenos.
Personažų pingvinų pagalba vaikai ieškos, radę žais su
sniegu. Šoks pingvinų šokius, darys pingvinų mankštas.
Tikimės bus smagu.
Vyks Flech-Mobo, skirto Pasaulinei sniego dienai mokymas ir
atlikimas, spartusis žygis su lazdomis Rietavo parko teritorijoje
.
Ritminė mankšta. Judrus žaidimas "Sniego gniūžtė" bei įvairūs
sportiniai elementai.
Linksmas besmegenių šokis, astafetės, grumtynės.

Druskininkai

Kaunas

Kauno lopšelis- darželis
"Želmenėlis"

Besmegeniai
sniego ieškojo

2017-12-20

10:00:00 priešpiet

Rietavas

Rietavo Lauryno Ivinskio
gimnazija

2018-01-26

1:14:00 popiet

Kaunas

Kauno lopšelis-darželis
"Mažylis"
Lopšelis-darželis "Du
gaideliai"

Flech -Mobas
skirtas Pasaulinei
sniego dienai
Sniego gniūžtė

2018-01-18

9:30:00 priešpiet

Besmegenių
linksmybės.

2018-01-18

11:00:00 priešpiet

Alytus

Organizuojamos žiemos estafetes

Veisiejai
Lazdijų r.

Lazdijų r. Veisiejų Sigito
Gedos gimnazija

Pasaulinė sniego
diena

2018-01-22

10:00:00 priešpiet

Pasaulinės sniego dienos programa:
1. Apšilimo mankšta su muzika (visoms amžiaus grupėms)
2. Sniego dienos šokis
3.Rogučių tempimo varžybos (ikimokyklinukams ir
pradinukams)
4. Besmegenio lidymo konkursas.
5. Sniego gniūžčių mėtymas į taikinį.
6.Judriosios estafetės su ledo rutulio lazdomis
7.Bavariškojo aisšoko varžybos
8.Estafetės su slidėmis.
9.Vaikų piešiniai ant sniego.
10 Apdovanojimai.( Rungčių, piešinių konkurso ir aktyviausių
dalyvių)
Dalyviai bus apdovanoti Technologijų mokytojo su mokiniais
pagamintais medaliais skirtais sniego dienai. Dailės mokytojas
organizuos piešinių konkursą skirtą Pasaulinei sniego
dienai.Savaitę prieš mokinsimės sniego dienos šokį.

Druskininkai

DRUSKININKŲ
LOPŠELIS - DARŽELIS
"BITUTĖ"

ŽIEMOS
SPORTO
ŠVENTĖ

2018-01-18

9:00:00 priešpiet

Žiemos sporto šventė:
1) visi dalyviai eina garbės ratą aplink darželį su olimpine
vėliava ir deglu ;
2) mankšta pagal "Flintą";
3)žiemiškos rungtys:
*Ledo ritulys (Dalyviai suskirstomi į dvi komandas po 6
žaidėjus. Pastatomi vartai. Vietoj ritulio panaudojamas
nedidelis kamuoliukas. Žaidžiama iki trijų įmuštų įvarčių.);
*Rogučių lenktynės ( Dalyviai suskirstomi į komandas. Pirmas
vaikas turi rogutes. Po duoto signalo dalyvis tempia rogutes
tam tikrą atstumą ir perduoda jas kitam. Laimi komanda
greičiau atlikusi rungtį.);
*Biatlonas (Dalyviai imituodami čiuožimą slidėmis, pasiekia
pažymėtą vietą. Ten pasima kamuoliuką ir meta jį į taikinį. Tą
patį atlieka visa komanda.);
* Rogučių lenktynės su dalyviais (Dalyvis atsisėda į rogutes,
kitas dalyvis jas tempia iki pažymėtos vietos ir grįžę atgal
perduoda rogutes kitai porai. Rungtį turi atlikti visa dalyvių
grupė);
*Nusileidimas nuo kalniuko (Visi dalyviai su rogutėmis keliauja
prie šalia darželio esančio kalnelio ir po vieną leidžiasi nuo jo.
Esant blogoms oro sąlygoms biatlono, ledo ritulio rungtis ir
"Flinto" mankšta bus vykdoma sporto salėje.
4)Apdovanojimai;
5) Olimpinio deglo gesinimas.

Radviliškis

Radviliškio lopšelisdarželis "Eglutė"

"Šėlionės sniege"

2018-01-19

11:00:00 priešpiet

Kaunas

Kauno lopšelis - darželis
”Girstutis”

100 sniego
gniūžčių

2018-01-18

11:00:00 priešpiet

Renginys skirtas visai įstaigos bendruomenei. Dalyviai
dalyvaus įvairiose sportinėse užduotyse: ledo ritulys, rogučių
varžybos, sniego labirintai. Šventę pradėsime linksma
pingvinų mankšta. Šventėje dalyvaus ir vaikus linksmins
personažas - besmegenis.
Vaikai rungtyniaus įvairiose žiemos estafetėse, čiuožinės nuo
kalniuko, žais ledo ritulį. Vaikai patirs daug žiemos malonumų

Klaipėda

Sporto klubas "Apelsinas" Zumba žiemos
ritmu

2018-01-10

3:00:00 popiet

Zumba žiemos ritmu

ŠIAULIŲ
RAJONAS

Šiaulių rajono
savivaldybės kultūros
centro Meškuičių filialas

,,Šypsausi.
Sportuoju.
Gyvenu"

2018-01-19

4:00:00 popiet

Kaunas

Kauno lopšelis-darželis
"Malūnėlis"

Kartą
Besmegenių
šalyje

2018-01-19

11:00:00 priešpiet

Alytus

Lopšelis-darželis
„Girinukas"

„Pasaulinė sniego
diena“

2018-01-25

10:30:00 priešpiet

Kaunas

Kauno lopšelis darželis
"Klausutis"

Sniego šalyjelinksma visada

2018-01-19

11:00:00 priešpiet

Kaunas

Kauno Jono ir Petro
Vileišių mokykla

Sniego šventė

2017-12-21

12:00:00 popiet

,,Šypsausi. Sportuoju. Gyvenu." Žiemos sporto rungtys, sniego
mūšis, aktyvi mankšta lauke vaikams, paaugliams ir
suaugusiems. Žolelių arbatos degustacija. Augintinių
pasirodymai.
Į svečius pas vaikus ateis besmegenis ir paprašys, kad jie
nulipdytų jam draugus, nes jam vienam liūdna. Esant sniegui
vaikai lipdys besmegenius, juos papuoš, aprengs. Jeigu
sniego nebus vaikai gamins besmegenius iš pasirinktos
medžiagos, jie turėtų būtų erdviniai. Vyks aktyvi veikla
naudojant muzikinius įrašus.
Alytaus lopšelio – darželio „Girinukas“ bendruomenė,
gyvendama miško apsuptyje, turi puikią galimybę išbandyti
savo jėgas žiemos sporto šakose.
Siekiame, kad vaikai kuo daugiau laiko leistų gryname ore net
ir šaltuoju metu. MažIeji bus supažindinti su žiemos sporto
šakomis, inventoriumi, suteiksim vaikams galimybę pajusti
žaidimo malonumą išbandant jėgas specialiai paruoštose
rungtyse.
Kviečiame prisijungti visą bendruomenę, neišskiriant ir
vaikučių tėvelių.
Renginiai vyks kelias dienas: Pirmąją dieną iš sniego
lipdysime, antrąją - čiuošime nuo kalnų su rogutėmis, o trečią vaikus supažindinsime su žiemos sporto šakomis
Sniego šventės metų pradinių klasės mokiniai rungtyniaus
tarpusavyje, žais žiemos žaidimus.

Kuršėnai,
Šiaulių
rajonas

Šiaulių rajono
savivaldybės kultūros
centras

"Žiemos
linksmybės"

2018-01-20

10:00:00 priešpiet

Raudondvaris
, Kauno r.
Bubių
kaimas,
Batniavos
Lazdijų r.
Kučiūnai

Raudondvario gimnazija

Pasaulinė sniego
diena 2018
Pasaulinė sniego
diena 2018

2018-01-19

1:00:00 popiet

2017-01-17

1:30:00 popiet

Lazdijų r. Kučiūnų
mokykla

Sniego diena

2017-01-18

12:00:00 popiet

Kaunas

Lopšelis-darželis "Žara"

"Kviečiame visussportui šaltis
nebaisus"

2018-01-19

10:00:00 priešpiet

Kaunas

Lopšelis - darželis
"Židinėlis"

Rogučių
lenktynės

2017-01-18

10:00:00 priešpiet

Batniavos daugiafunkcis
centras

Sausio 20 d. 10.00 val. planuojamas linksmas, nuotaikingas ir
labai žiemiškas renginukas "Žiemos linksmybės" Kuršėnų
miesto Daugėlių pušyne. Su vaikais atliksime žiemišką
mankštelę "Besmegenių rytas". Po to jei tik bus sniego ir leis
oras planuojame pravesti įvairias žiemiškas rungtis:
greičiausiai nulipdytas besmegenis ar didžiausia sniego
gniūžtė. Taip pat vyks varžybos, kuriose bus įtrauktas žiemos
inventorius: rogutės, slidės. Jeigu nebus sniego ar esant
prastam orui renginys vistiek įvyks pušyne su vasaros
slidėmis, kamuoliais ir kitu inventoriumi skirtu varžyboms.
Planuojama žiemiška fotosesija. Taip pat mėgausimės karšta
arbata ir sausainiais, planuojamas pasivaikščiojimas grynu oru
Ventos upės pakrante. O jei sulauksime daugiau žiūrovų
pašoksime keletą flasmobų.
Bendras mankštos šokis ir dalyvių teminis-kūrybinis
pasirodymas.
Bendra mankšta, estafetės su žiemos inventorium.

Sniego dienos tikslas, skatinti finizinį aktyvumą, suburiant
bendruomenę į vieną vietą, leisti smagiai laiką ir turėti daug
gerų emocijų.
Renginio metu, Pasaulinei sniego dienai 2018 paminėti, bus
organizuojamas masinis Lopšelio- darželio "Žara" šokismankštelė, kurios metu planuojama sušokti nykštukų ir
besmegenio šokius - mankšteles. Po masinio šokiomankštelės, vaikai dalyvaus žiemos rungtyse bei varžybose.
Po dvi grupes, vaikai ir jų pedagogai, dalyvaus penkiose
rungtyse:
1. Rogučių ir atsisėdukų nusileidimo nuo kalniuko varžybos.
2. Rogučių tempimo varžybos.
3. Estafetė su žiemos inventoriumi.
4. Žiemiška rungtis.
5. Virvės traukimas.
Vaikai išbandys visas penkias rungtis.
Pakili nuotaika ir geros emocijos garantuotos :)
Ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvaus rogučių lenktynėse, žais
sniego žaidimus.

Kaunas
Kaunas
Drąsučiai

Kėdainiai

Lietuvos sveikatos
mokslų universitetas
J. ir P. Vileišių mokykladaugiafunkcis centras
Šiaulių rajono
savivaldybės kultūros
centro Drąsučių filialas
Kėdainių r. Vilainių
mokykla-darželis
,,Obelėlė"

Linksmosios
žiemos estafetės
Sniego žaidimai

2017-01-18

3:00:00 popiet

2017-01-18

12:00:00 popiet

Pasaulinė sniego
diena 2018

2018-01-18

3:00:00 popiet

Pasaulinė sniego
diena

2018-01-18

10:30:00 priešpiet

LSMU studentai ir LSMU mokyklos moksleiviais tarpusavyje
rungtyniaus estafečių rungtyse
Pradinių klasių moksleiviai žais įvairius sniego žaidimus
Renginio metu vaikai šoks įvairius šokius, dalyvaus
estafetėse, rungtyse.
Šventė vyks Kėdainių r. mokyklos-darželio ,,Obelėlė" vidiniam
kiemely. PASAULINĘ SNIEGO DIENĄ pradėsime dvejais
bendrais šokiais su darželio šešių grupių vaikais ir 1-4 klasių
mokiniais. Vyks žiemiškos rungtys, estafetės, varžybos,
rogučių tempimo varžybos, sniego skulptūrų lipdymas,
piešimas ant sniego ir pan. Vyks skirtingos veiklos darželio
ugdytiniams ir mokiniams pagal sugebėjimus.

