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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ FUTBOLO PROJEKTAS
„PRADINUKŲ LYGA – IŠŠŪKIŲ MĖNUO“
2022 m.
NUOSTATAI

I. Tikslas ir uždaviniai
1. Populiarinti futbolo žaidimą Lietuvos mokyklose;
2. Sudominti sporto mokyklų nelankančius vaikus, sportu ir sveika gyvensena;
3. Skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, vietos (seniūnijų, savivaldybių, apskričių)
institucijų ir sporto organizacijų;
4. Padėti suartėti kaimyninėms bendruomenėms, šeimas paskatinti aktyviai ir naudingai praleisti laisvalaikį
su savo atžalomis;
5. Smagaus aktyvaus laisvalaikio užtikrinimas 1-4 klasių moksleiviams.
II. Projekto vykdymas ir terminai
1. Projektą vykdo Lietuvos futbolo federacija (LFF), Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA));
2. Komandų ir dalyvių registracija – nuo 2022 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 17 d. imtinai;
3. Edukaciniai užsiėmimai –
Pirmos savaitės iššūkiai: nuo 2022 m. lapkričio 7 d. iki lapkričio 11d.;
Antros savaitės iššūkiai: 2022 m. lapkričio 14d. – 18d.;
Trečios savaitės iššūkis: 2022 m. lapkričio 21 – 25d.;
Ketvirtos savaitės iššūkiai: 2022 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 2d.
4. Finalinis renginys geriausioms komandoms – bus patvirtinta po registracijos pabaigos;
III. Dalyvių registracija
1. Norintys dalyvauti projekte, savo mokyklos komandą-klasę ir dalyvaujančius vaikus privalo iki 2022 m.
spalio 17 d. imtinai užregistruoti puslapyje www.pradinukulyga.lt nurodyta tvarka;
2. Mokykla gali registruoti neribotą kiekį komandų;
3. Komandoje gali būti registruojami nuo 10 iki 30 vaikų, bei 1 ar 2 pedagogai;
4. Vienas vaikas gali būti registruojamas tik vienoje komandoje;
5. Rekomenduojama, kad komandą sudarytų vienos klasės moksleiviai. Komandos narių skaičius turėtų
priklausyti nuo klasės dydžio.
IV. Projekto vykdymo sistema
1. Už projekto vykdymą kiekvienoje klasėje atsakingas pedagogas, kuris vykdo veiklas pagal iš anksto pateiktą
programą.
2. Projektas vykdomas šalies mastu bei rezultatai skaičiuojami bendroje įskaitoje.

V. Taškų skaičiavimo sistema
1. Kiekvienas dalyvis savo „Pradinukų lyga – iššūkių mėnesis“ knygutėje skaičiuoja taškus pagal toliau
nurodytą tvarką:
1.1. Kiekvieną savaitę vaikai atlieka iššūkyje nurodytas užduotis ir už jų įvykdymą renka individualius
taškus. Juos žymi savo asmeninėje „Pradinukų lyga – iššūkių mėnesis“ knygutėje;
1.2. Naujos savaitės pradžioje praėjusios savaitės individualiai vaikų surinkti taškai yra surašomi į klasės
plakatą – rezultatų lentelę;
1.3. Visi komandoje esančių vaikų taškai susumuojami ir išvedamas klasės aritmetinis taškų vidurkis (pvz.:
10 vaikų bendrai viso surinko 230 taškų, tai 230/10=23 – vidurkis)
2. Komandos vadovas atsakingas už taškų skaičiavimą ir pateikimą projekto vykdytojui pagal toliau nurodytą
tvarką:
2.1. Iki naujos savaitės antradienio 17 val. aritmetinis taškų vidurkis turi būti pateiktas projekto
vykdytojams pagal nustatytą tvarką, kuri pateikta – www.pradinukulyga.lt/taskai ar/ir
www.pradinukulyga.lt -> TAŠKAI;

VI. Apdovanojimai
1. Kiekviena komanda po sėkmingai atliktos registracijos dovanų gauna: po du futbolo kamuolius, aikštės
žymėjimo rinkinį, plakatą taškams, „Pradinukų lygos“ knygutes vaikams, diplomus, pedagogo užrašų
rinkinį – rašiklis ir užrašinė bei projekto atmintinę;
2. Kiekvienos komandos aktyviausi ir daugiausia taškų surinkę moksleiviai bus apdovanoti specialiais prizais
– sportiniais krepšiais bei gertuvėmis.
3. Geriausios komandos bus apdovanotos specialiais prizais. Apdovanojamų komandų skaičius bei prizai bus
patikslinti po registracijos pabaigos.
Kontaktai: Martynas Karpavičius
mob. tel.: 8 653 10 616, el. paštas: m.karpavicius@lff.lt
Adresas: Lietuvos masinio futbolo asociacija, Stadiono g. 2, LT-02106, Vilnius.
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