
Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) 

Lietuvos sporto muziejus 
 

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 

2021 kovo 05 – 12 d. 

 

Tikslas: perteikti vaikams pergalės uţ Lietuvą dvasią „kovojant“ trikrepšio aikštelėse, suburti 

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų bendruomenes į masinį trikrepšio ţaidimą, sudominti nuotoliniu 

būdų besiugdančius vaikus trikrepšio ţaidimu. . 

Aktualumas: ikimokyklinukų tarpe tradicija tampa Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną 

paminėti žaidžiant trikrepšį. TAI VIENAS IŠ MASIŠKIAUSIŲ RIUKKPA INICIJUOTŲ RENGINIŲ! 

Bendruomenių nariai pasiruošę įstaigas nuspalvinti pačiomis gražiausiomis Lietuvos spalvomis – 

pedagogams, tėvams, vaikams ir svečiams netrūksta išmonės ruošiantis šiai šventei ir būdui ją švęsti. Tai 

ne tik trikrepšio varžybos, pratimai, šokiai, dainos, eilėraščiai, lipdiniai, karpiniai, aplikacijos ir panašiai, 

bet ir trispalviai patiekalai, kuriuos su meile ir išradingumu ruošia šeimų nariai. 

Festivalio metu pedagogai skatinami dalintis sukaupta patirtimi integruojant trikrepšį į vaikų 

judriąją veiklą, skiepyti vaikams patriotiškumo jausmą siejant jį su pergalėmis sporte. Vaikai skatinami 

kovoti garbingai. 

Dalyviai: respublikos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, pedagogai, bendruomenių nariai.  

Laikas: 2021 metų kovo 5 - 12 d. Siūlome renginio laiką pasirinkti pagal ugdytinių, pedagogų ir 

tėvų galimybes ir poreikį bei epidemiologinės situacijos valdymo taisykles.  

Vieta: respublikos ikimokyklinės įstaigos. Nepamirškite prieš renginius paruošti tvarkingus 

trikrepšio stovus – pakabinkite tinklelius (čia galite ir pasitelkti išradingumą ), atlenkite lankus į tinkamą 

aukštį – ugdykime vaikus pagarbiai. 

Vykdymas: kiekviena įstaiga, atsižvelgdama į ugdytinių pajėgumą ir epidemiologinės situacijos 

valdymo reikalavimus, parengia trikrepšio užduotis arba organizuoja trikrepšio turnyrą. Renginio metu turi 

atsispindėti pagrindinė idėja - tokiu būdu pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tai turi 

būti matoma nuotraukose, renginių planuose. Laukiame pačių drąsiausių ir išradingiausių idėjų 

renginio formai ir turiniui. Jau tradiciniu tapęs festivalis apjungia sportines, menines, kūrybines ir 

net kulinarines idėjas. KVIEČIAME ĮTRAUKTI NAMUOSE BE(SI)UGDANČIUS 

BENDRUOMENIŲ NARIUS Į KŪRYBINES UŢDUOTIS SIEKIANT POPULIARINTI 

TRIKREPŠIO SPORTĄ.  

Kasmet iš nuotraukų gausos (kurioje begalės pačių šilčiausių ir gražiausių emocijų) būna sunku 

išrinkti 2-3, kurias reikia atsiųsti organizatoriams. Todėl nuotraukas talpinkite savo darţelio tinklapyje 



arba Facebook paskyroje paţymėdami grotaţymėmis #riukkpa #trikrepšiofestivalis #piterbasket . Vieną 

nuotrauką, kurioje matytųsi judesys ir emocija galima atsiųsti el. paštu statkeviciene@hotmail.com iki 

kovo 16 d (temoje nurodykite trikrepšio festivalis). PASIRŪPINKITE TĖVELIŲ SUTIKIMAIS DĖL 

NUOTRAUKŲ VIEŠINIMO. 

Registracija: iki kovo 3 d. registruokitės elektroninėje registracijos formoje 

https://forms.gle/EvBakGNaB3YPAC6j9  

Apdovanojimai: apdovanojimais dalyviams  pagal galimybes rūpinasi pačios įstaigos. Siūlome 

pasitelkti išradingumą ir pasiruošti dovanėles, atitinkančias renginio temą – tai bus puikus prisiminimas 

vaikams ir kitiems renginio dalyviams. Patirtis rodo, kad šiuo klausimu Jūs pranokstate visų lūkesčius  

Įstaigos pedagogai, padedantys vykdyti renginį, tvirtinami direktoriaus įsakymo tvarka.  

Visi renginį organizavę ir dalyvavę pedagogai gaus tai patvirtinančią paţymą. 

Iki kovo 16 d. elektroniniu paštu statkeviciene@hotmail.com prašome atsiųsti:  

 Nuorodą į ten, kur sukeltos jūsų renginio nuotraukos (neprivaloma); 

 vieną kokybišką nuotrauką (pasirūpinkite ten esančių vaikų tėvelių sutikimais viešinti 

nuotraukas žiniasklaidoje); 

 kokybišką Trikrepšio „IŠ NAMŲ“ nuotrauką (prireikus organizatoriais gali prašyti 

patikslinti vaiko vardą, pavardę, atstovaujamą įstaigą). Išradingiausiųjų laukia siurprizai.  

Informacija teikiama elektroniniu paštu statkeviciene@hotmail.com  

 
Festivalio koordinatorė RIUKKPA valdybos narė, Kauno lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 

kūno kultūros pedagogė ekspertė Daiva Statkevičienė. 
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