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Renginio pavadinimas Renginio ataskaita Dalyvių 
skaičius 
(planuoja

mas)

Alytus Alytaus lopšelis - darželis "Du gaideliai" Pirmiausiai vaikai su mokytojomis 
atliko mankštą, po to vykdė įvairias 
žiemiškas veiklas: žaidė ledo ritulį, 
varžėsi rogučių varžybose, darė 
sniego angelus, čiuožinėjo nuo 
kalniuko. Snieguota žiema – pats 
tinkamiausias metas stiprinti vaikų 
sveikatą, ugdyti jų sveikos 
gyvensenos įpročius.  

145

Alytus Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ Daiva Rusteikienė, 
Rima Šalaševičienė. 
Alytaus lopšelio - 
darželio "Girinukas" 
pedagogės 

„Pasaulinės sniego dienos 2019“ 
ataskaitą. Renginyje dalyvavo 125 
vaikai, 16 pedagogų, 11 auklėtojų 
padėjėjų, 8 tėvai. Įstaigoje renginį 
organizavo neformaliojo švietimo 
(kūno kultūros) pedagogė Daiva 
Rusteikienė ir priešmokyklinio 
ugdymo pedagogė Rima 
Šalaševičienė

160

Drąsučiai Šiaulių rajono Drąsučių mokykla Mums žiema labai 
patinka

Renginyje dalyvavo Drąsučių 
mokyklos ikimokyklinio ugdymo 
grupė "Boružiukai" ir 1 klasės 
mokiniai. Renginio metu vaikai atliko 
mankštą, kartu su tėveliais žaidė 
judriuosius žaidimus, estafetes. 
Lipddė sniego besmegenių 
šeimyną.

46

Kaunas Kauno mokykla - darželis "Šviesa" Sniego pingvinai Renginį pradeda pingvinai, trumpa 
apšilimo mankšta su pingvinais,  
rogučių lenktynės nuo 
kalno."Biatlono" varžybos su sniego 
gniūžtėmis, ledo ritulys, rankos 
taiklumas, slidės, žiemos estafetės. 
Pabaigoje estafetės tėvams ir 
darbuotojams su kamuoliais ir 
lankais.

196

Kaunas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Studentiška siego 
diena

Judriosios estafetės. Olimpinių 
sporto šakų imitaciniai žaidimai

33

Kaunas Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla Žiemos linksmybės Judriosios estafetės. Sniego 
žaidimai.

392

Kaunas Kauno specialioji mokykla Žiemos sveikatiada Renginyje dalyvavo mokiniai turintys 
įvairias negales. Atsižvelgdami į 
mokinių individualius gebėjimus, 
darėme mankštą lauke bei lipdėme, 
sniego skulptūras.

28

Kaunas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrasSniego diena Žaidėme "ledo ritulį" be pačiūžų, 
vietoj ritulio naudojome minkštą 
kamuoliuką. varžėmės rogučių 
tempimo varžybose.

33

Kaunas Kauno lopšelis-darželis"Girstutis" Tarptautinė sniego 
diena

"Ąžuoliukai" stiprūs ir greiti. Ar 
sniegas,ar lietus-jie visada lauke.

44

Kaunas Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis" Žiemos linksmybės Vaikai darželio kieme žaidė 
sportinius, judriuosius ir kitokius 
žaidimus, džiaugėsi žiemos 
teikiamais malonumais

215

Kaunas Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" Sniego angelą 
dovanojam pasaulio 
vaikams

Vaikai iš sniego statė sniego 
angelus ir siuntė draugystės žinutę 
visiems pasaulio vaikams.

86

Kėdainiai Kėdainių specialioji mokykla Pasaulinė  Sniego 
Diena

Šoko masinius šokius lauke, žaidė 
judriuosius žaidimus, lipdė senį 
besmegenį vyko ledo ritulio 
varžybos ir lenktynės su rogutėmis.

64

Klaipėda Klaipėdos m. Martyno Mažvydo progimnazija "Žiemos džiaugsmai" Renginio metu vaikai patyrė žiemos 
teikiamą džiaugsmą žaidžiant, 
linksminantis, šokant lauke.

31

Klaipėda Klaipėdos „Ąžuolyno” gimnazija Balta diena Šokome, judėjome, džiaugėmės oru 46

Klaipėda Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras Pasaulinės Sniego 
dienos minėjimas

Pasaulinei sniego dienai paminėti 
skirtas renginys vyko Klaipėdos 
vaikų laisvalaikio centro klubo 
"Saulutė" kiemelyje. Žiemiškai 
mankštinomės, rungėmės 
estafetėse, rinkome gražiausią 
sniego skulptūrą, "piešėme" ant 
sniego.

29



Kuršėnai Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelis - darželis "Eglutė""Žiemos linksmybės" Organizavome savo lopšelyje - 
darželyje sportinę šventę, 
supažindinome vaikus su įvairiomis 
sporto šakomis. Siekėme 
bendradarbiavimo su šeima ir 
socialiniais partneriais.

125

Lazdijai Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė" "Sniego šalyje" Darželio vaikučiai kiemelyje šventę 
pradėjo apšilimo šokiu kartu su 
besmegeniais (auklėtojos 
persirengę personažais). Toliau 
vyko rungtys susijusios su sniego 
žaidimais. Ir paskutinis akcentas - 
kova su sniegeliu.

94

Prienai Prienų "Revuonos" pagr. m-klos Šventę pradėjome nuotaikingu 
mokyklos kineziterapeutės Gintarės 
sniego šokiu. Vėliau mokytojos vedė 
bėgimo, rogučių estafetes, „sniego 
futbolo“ ir taiklumo varžybas.Šventę 
vainikavo mėtų arbatos 
ragavimas.Vaikai išbandė  greitį, 
taiklumą ir jėgąšioje netradicinėje 
aplinkoje. Mokytojos patenkintos, kad 
mokiniai aktyviai ir smagiai leido laiką 
lauke, gryname ore. Visi džiaugėsi 
žiema, snaigėmis, sniegu, pusnimis, 
draugais, kalniukais..., o veidus puošė 
didžiulės šypsenos.

46

Radviliškis Radviliškio lopšelis-darželis "Eglutė" Žiemiškos šėlionės Skatindami vaikų, jų tėvelių ir 
įstaigos pedagogų fizinį aktyvumą, 
organizavome sportinę šventę. Jos 
metus atlikome bendrą apšilimo 
mankštą-šokį, dalyvavome 
žiemiškose sportinėse užduotyse 
bei estafetėse: "Ledo ritulys kitaip"; 
"Rogučių varžybos"; "Linksmieji 
labirintai" ir kt. Vyko šeimų/grupių 
sniego lipdymo varžybos. Šventės 
dalyvius palaikė, bei drauge su jais 
dalyvavo įstaigos simbolis - Kiškis. 

193

Rietavas Rietavo Lauryno Iviskio gimnazija Žiemos Zumba Zumbos šokių mokymas ir atlikimas 
lauke, senių - Besmegenių lipdymo 
konkursas.

94

Seirijai Lazdijų rajono, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijaPagauk sidabrinę 
žiemos pūga

Pradinių klasių mokiniams 
pravedėme linksmas žiemos 
estafetes kieme, prisijungė jų 
tėveliai, rengėme sniego karą, senių 
besmegenių lipdymo konkursą.

54

Stakliškės Stakliškių gimnazija Ryte į pamokas pradinių klasių 
mokinai rinkosi nešini ne tik 
kuprinėmis, bet ir rogutėmis. 
Šventės metu pasiskirstę į grupes 
pylė kuo aukštesnį kalną, dalyvavo 
estafetėse su rogutėmis, darė 
sniego Angelus. Mokiniai turėjo 
galimybę ne tik stiprinti sveikatą ir 
fizines galias, bet ir patyrė daug 
teigiamų emocijų. 

64

Šiauliai ,,Romuvos'' gimnazija ,,Žaidimai ant sniego'' Ant sniego žaidžiami žaidimai.Vyko 
estafetės. Statomos sniego figūros

78

Šiaulių rajonas Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialasBūk žiemą sveikas! Aktyvi mankšta lauke.  Sniego 
mūšis, estafetės. 

66



Veisiejai Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija Balta žiema Renginys prasidėjo apšildymo 
šokiu,,Balta žiema". Ikimokyklinukai 
lipdė senį  besmegegenį ir žaidė 
judriuosius žaidimus. Pradinukai 
piešė ant sniego ir rungtyniavo su 
rogutėmis o patys vyriausieji varžėsi 
bavariškojo akmenslydžo rungtyse.
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