
 
ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO 

 SPORTO IR SVEIKATOS DARBO GRUPĖS 
BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

ORIENTACINIO ŽYGIO  „ŠV. VELYKAS PASITINKANT“ PLANAS 
2022-04-14 

 
Tikslas: stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais lopšelių-darželių „Coliukė“, 
„Gluosnis“, „Sigutė“, „Žilvitis“ per sportines veiklas. 
Uždaviniai: 

● stiprinti ugdytinių ištvermę, dėmesingumą; 
● didinti ugdytinių orientavimosi aplinkoje įgūdžius; 
● mokyti naudotis žemėlapiu žygio metu; 
● susipažinti ir su bendraamžiais žaisti fizinio aktyvumo žaidimus. 

 
Priemonės: žemėlapis (pasiruošia kiekviena įstaiga – nuo įstaigos iki parko), štampukai ar lipdukai 
pasižymėti objektams, planšetė arba išmanusis telefonas (užtenka vieno komandai).  
 
Dalyviai: Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro „Obuoliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupės, socialinių 
partnerių lopšelių-darželių „Coliukė“, „Gluosnis“, „Sigutė“, „Žilvitis“ atstovai.  
 
Data: 2022-04-14, 10.30 būti centriniame parke prie Estrados. 
 
Žygio eiga:  

● žygiuojama pagal iš anksto pasiruoštą žemėlapį nuo kiekvienos įstaigos iki parko. Žygio 
dalyviai savo žemėlapyje eidami iki parko pasižymi mažiau kaip 3 skirtingus objektus.  

● Visi 10.30 susirenka Šiaulių centriniame parke prie Estrados. Atsižymi savo žemėlapiuose 
pasiekus tikslą ir parodo žemėlapį žygio kapitonui (Avižonio centro atstovas). Už tai gauna 
simbolinį apdovanojimą.  

● Kiekviena dalyvaujanti grupė-komanda prisistato trumpu šūkiu.  
● Iš žygių kapitono kiekviena komanda gauna po QR su paslėpta nuotrauka – parke turi surasti 

dvi analogiškas vietas. Komandoms taip pat duodamas parko planas su galimomis paieškos 
vietomis (parko planą paruošia organizatorius). 

● Suradę nurodytas vietas, dalyviai padaro nuotraukas, jas parodo kapitonui ir už atliktą veiklą 
gauna žymą žemėlapyje bei Velykines padėkas dalyvaujančioms komandoms.  

 
Laukiamas rezultatas. Glaudesni veiklų organizavimo ryšiai tarp socialinių partnerių. Patobulėję 
vaikų orientavimosi erdvėje, žemėlapyje įgūdžiai. Stiprinti ištvermės įgūdžiai ir dėmesingumas. 
Patiriamos teigiamos emocijos dalyvaujant veiklose su bendraamžiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orientacinio žygio įspūdžių sklaida tinklapyje 
 

Velykinis orientacinis žygis 2022 
 

Šv. Velykas pasitinkant ieškome vis įdomesnių veiklų, o kas gali būti įdomiau už veiklas 
lauke. Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras jau antri metai organizuoja orientacinius žygius savo 
įstaigos vaikams ir socialiniams partneriams – artimiausiems darželiams. Šiemet žygis skirtas Šv. 
Velykų savaitei, siejant ieškomus objektus su Velykine tematika. Šiuo žygiu buvo siekiama stiprinti 
socialinę partnerystę ir bendradarbiavimą tarp įstaigų, didinti ugdytinių orientavimosi aplinkoje 
įgūdžius, ištvermę, dėmesingumą, mokyti naudotis žemėlapiu, susipažinti ir su bendraamžiais žaisti 
fizinio aktyvumo žaidimus. Žygyje dalyvavo Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro „Obuoliukų“ ir 
„Pelėdžiukų“ grupės, socialinių partnerių lopšelių-darželių „Coliukė“, „Gluosnis“, „Sigutė“, 
„Žilvitis“ atstovai. 

Šiuo žygiu užmegzti glaudesni veiklų organizavimo ryšiai tarp socialinių partnerių, 
patobulėjo vaikų orientavimosi erdvėje, žemėlapyje įgūdžiai. Sustiprinti ištvermės įgūdžiai (juk 
reikėjo kelią nuo įstaigų iki parko įveikti) ir dėmesingumas (randant konkrečias vietas). Patirtos 
teigiamos emocijos dalyvaujant veiklose su bendraamžiais. Keletas minčių iš mažųjų dalyvių 
atsiliepimų: „buvo labai smagu šokti kartu su tiek daug vaikų“, „labiausiai patiko ieškoti kiaušinių, 
tik gaila, kad turėjom rasti tik vieną, norėjom daugiau“, „mums labiausiai patiko ieškoti kiaušinio, 
sudėlioti saulę ir šokti“, „oras puikus, žygis taip pat. Linksmai praleidome laiką“. Daugiau žygio 
akimirkų ir informaciją apie tai, kaip vyko rasite https://www.parc.lt/bendradarbiavimas-su-sporto-
centrais-sportines-veiklos/ 
 
 
 

 


