
 

RESPUBLIKINĖ  IKIMOKYKLINIŲ  ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA 

„SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ 

 

S V E I K A T I N I M O     AKCIJA 

 

„MAŽIEJI TURISTAI - 2020“ 

 
Akcija skirta Pasaulinei turizmo dienai paminėti.  

Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 d. Tarptautinė turizmo organizacija paskelbė rugsėjo 

27 dieną Pasauline turizmo diena 1979 m. Generalinės asamblėjos III-ojoje sesijoje. Ši diena 

švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius. Įvairiose 

šalyse šią dieną rengiami festivaliai, organizuojami turistiniai maršrutai. Turizmas – tai 

prasmingas ir sveikas laisvalaikio leidimo būdas.  

Tačiau šie metai pas mus ypatingi. Mes kviečiame pakeliauti laikantis visų būtinų saugumo 

reikalavimų bei rekomendacijų ekstremaliosios situacijos metu (dėl COVID19). 

 
TIKSLAS – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti kuo daugiau laiko praleisti gryname 

ore siekiant sustiprinti fizines jėgas, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis.  

 

UŽDAVINIAI: 

• Plėtoti vaikų prigimtinį norą judėti. 

• Drauge įveikti numatytą paruoštą kliūčių ruožą, lavinti komunikacijos, savitarpio pagalbos 

ir atsakomybės įgūdžius. 

• Pajausti buvimo kartu malonumą. 

 

DALYVIAI 

• Sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai – 2020“ dalyvavo visi  ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos vaikai ir įstaigos darbuotojai. 

 

LAIKAS IR VIETA 

Sveikatinimo akcija  „Mažieji turistai – 2020“ vyko 2020 m. rugsėjo 30d. Pasirinktą 

dieną žaidimų aikštelėje paruošiame kliūčių ruožą ir pasitelkus savo fantaziją išvykome į turistinę 

kelionę – į DŽIUNGLES. Susitikome su pačiais įvairiausiais gyvūnais.  

Išvykoje dalyvavo170 vaikų ir 24 suaugusiųjų. 

 

 

 

 



 

 

Pasaulinei turisto dienai paminėti mes nuprendėme iškeliauti į stebuklingą kelionę. 

Keliavome mes labai toli, į DŽIUNGLES. Kartu su vaikais skridome „oro balionu“, o atvykus 

visoje darželio teritorijoje mūsų laukė Džiunglių gyvūnai.  

Mus sutiko: mieganti geltonji gyvatė; ilgaausis dramblys, kuris paliko savo pėdsakus; 

krokodilas, gyvenantis po tilteliu; mažieji vorai, kurie pastoviai verpia voratinklį; margiaspalvė 

papūga Ara; išdykusi beždžionėlė; svetingieji kirmiliukas ir žirafa.   

Vaikai dienai prieš kelionę gavo laišką, kuriame buvo parašyta, kad jie keliaus į Džiungles, bei 

reikia pasiruošti, turėti su savimi žiūronus, kepurę, žemėlapį. Ir galiu pasidžiaugti, nes vaikai 

puikiai pasiruošė, didžioji dalis vaikų turėjo žiūronus, tikrus arba padarytus iš buitinių priemonių, 

taip pat turėjo turistines kepures ir nupiešė žemėlapį, kurio pagalba galėjome keliauti. 

 

 

 



  

  



 

   



  



  

 

Po įvykusios kelionės grupėje vaikai pasidalino įspūdžiais ir savo išgyvenimus pavaizdavo 

piešiniuose. 

  



 

  

 



 

  



 

  


