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olimpinės žaidynės apima olimpiados žaidynes ir žiemos olimpines žaidynes. Tik tos sporto šakos, kurios 
vykdomos ant sniego arba ledo, pripažįstamos žiemos sporto šakomis. olimpinėje chartijoje, kuri yra 
Tarptautinio olimpinio komiteto (ToK) priimtų pagrindinių olimpizmo principų, taisyklių ir jų oficialių iš-
aiškinimų vientisas kodeksas, nurodoma, kad olimpiada reiškia ketverių iš eilės kalendorinių metų, kurie 
prasideda pirmųjų metų sausio 1 dieną ir baigiasi ketvirtųjų metų gruodžio 31 dieną, laikotarpį. olimpi-
ados skaičiuojamos iš eilės nuo pirmųjų olimpiados žaidynių, kurios įvyko 1896 m. olimpiados žaidynės 
švenčiamos pirmaisiais olimpiados metais, o žiemos olimpinės žaidynės – jos trečiaisiais metais (ToK, 
2019). 

Pasaulyje ir pas mus olimpiados žaidynės vadinamos ir vasaros olimpinėmis žaidynėmis. Toks pavadi-
nimas ypač paplitęs. Norint pabrėžti kas ketveri metai vasarą ir žiemą rengiamų didžiausių viso pasaulio 
jaunimo sporto švenčių olimpizmo dvasios svarbą, ir vasaros, ir žiemos žaidynės vadinamos olimpinėmis 
žaidynėmis (Poviliūnas, 2019). 

Žiemos olimpinės žaidynės skaičiuojamos iš eilės pagal šių žaidynių rengimo eilės tvarką. Pirmosios 
žiemos olimpinės žaidynės įvyko 1924 m. Šamoni (Chamonix), Prancūzijoje. 2022 m. vasario 4–20 d. Kini-
joje, Pekine, vyks XXIV žiemos olimpinės žaidynės. Ši knyga – tai glaustas įvadas 5–8 klasių mokiniams į 
didžiausią žiemos sporto šventę – Pekino žiemos olimpines žaidynes. 

Pirmasis skyrius supažindins jaunuosius skaitytojus su žiemos olimpinių žaidynių raida ir tuo, kas 
pasikeitė nuo pirmųjų žiemos olimpinių žaidynių iki dabar. Žiemos olimpinės žaidynės neturi tokios ilgos 
istorijos kaip vasaros olimpinės žaidynės, tačiau jos labai išpopuliarėjo, ypač šalyse, kuriose gamtinės 
sąlygos atšiauresnės. 

Antrajame skyriuje mokininiams pristatomi šalies, kurioje vys XXIV žiemos olimpinės žaidynės, kul-
tūros ypatumais. Kinija – nuostabi šalis, turinti tūkstantmetį turtingą kultūrinį palikimą. Kinijos Liaudies 
Respublika, užimanti 9 596 961 km² plotą, yra ketvirta tarp didžiausių pasaulio šalių, kurią lenkia tik Rusija, 
Kanada ir JAV. Tai yra daugiausia gyventojų turinti šalis pasaulyje, atstovaujanti 18 proc. Žemės planetos 
gyventojų. Mokiniai taip pat supažindinami su Kinijos gamta ir klimatu, gyventojais. oficialiai Kinijoje gy-
vena 56 etninės grupės, turinčios savus papročius, kalbą ir kultūrą.

PRATARMĖ



6
Trečias skyrius skaitytojus veda į Pekino žiemos olimpines žaidynes. Pekinas taps pirmuoju miestu, 

priimsiančiu ir vasaros, ir žiemos olimpines žaidynes. Leidinyje apžvelgiamas Pekino olimpinių žaidynių 
išskirtinumas, kurio esminis dėmuo – tvarumas. Pekinas yra įsipareigojęs vykdyti ekologiškas ir tvarias 
žaidynes, kurios integruosis į ilgalaikę ekonominę regiono transformaciją ir ją paskatins. Vaikai supa-
žindinami su olimpinių bei parolimpinių žaidynių simboliais – šūkiu, emblemomis, talismanais, deglu ir 
medaliais. 

Ketvirtas skyrius skirtas sporto objektų Pekino olimpinėse žaidynėse apžvalgai. Varžybos vyks trijose 
skirtingose zonose: Pekine, Jančingo rajone (Yanqing) ir Džangdziakou (Zhangjiakou). 2022 m. žiemos olim-
pinėse žaidynėse Pekine bus naudojamos ir esamos, ir visiškai naujos arenos, kurios statomos specialiai 
šiam renginiui. 

Šis leidinys yra tik pirmas žingsnis, susipažįstant su XXIV žiemos olimpinėmis žaidynėmis. Kviečiame 
būti aktyviais ir patiems išbandyti kuo daugiau žiemos sporto šakų. Žiemos pramogos visada yra labai 
smagios, būkite aktyvūs!
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1.1. ŽIEMoS oLIMPINIų ŽAIDyNIų RAIDA

Žiemos olimpinės žaidynės, nepaisant didelio jų populiarumo pasaulyje, neturi tokios ilgos istorijos kaip 
vasaros olimpinės žaidynės. Pavienės žiemos sporto šakos, pvz., dailiojo čiuožimo varžybos, buvo įtrauk-
tos į 1908 m. olimpinių žaidynių programą, o ledo ritulio ir dailiojo čiuožimo varžybos – į 1920 m. žaidynes, 
bet tik 1924 m. žiemos žaidynės buvo surengtos kaip šventė, prilygstanti vasaros žaidynėms, ir joms buvo 
suteiktas oficialus Tarptautinio olimpinio komiteto (ToK) palaiminimas (https://www.britannica.com/
sports/olympic-Games/St-Moritz-Switzerland-1948)

Kodėl žiemos olimpinės žaidynės buvo suorganizuotos tik 
1924 m? Tam labai prieštaravo pajėgiausios žiemos sporto šalys  – 
Skandinavijos valstybės. Nuo 1901 m. reguliariai vyko Šiaurės žaidy-
nės, kuriose lenktyniaudavo visi stipriausi pasaulio žiemos sporto 
šalių atletai. Jos, kaip ir olimpinės žaidynės, vykdavo kas ketverius 
metus. Rengėjų nuomone, nebuvo jokio reikalo rengti lygiagrečiai 
kitas varžybas, vadinamąsias olimpines žaidynes. Buvo nerimauta, 
kad žiemos olimpinių žaidynių sukūrimas atims Šiaurės žaidynių dė-
mesį. 

Buvo dar vienas motyvas, kuriuo rėmėsi žiemos olimpinių žai-
dynių priešininkai: žiemos sporto šakos neturėjo senovės varžybų 
ištakų, tokių kaip vasaros sporto šakos olimpinėse žaidynėse, tad 
įvardijant žiemos žaidynes vartoti žodžio „olimpinės“ netiktų (Ston-
kus, 2002; Platonov ir kt., 2009).

1911 m. ToK pasiūlė surengti atskiras žiemos varžybas Stokhol-
mo žaidynėse 1912 m., tačiau Švedija, norėdama apsaugoti Šiaurės 
žaidynių populiarumą, atsisakė. Vokietija planavo žiemos olimpines 
žaidynes prieš 1916 m. Berlyno vasaros olimpines žaidynes, tačiau 
Pirmasis pasaulinis karas privertė atšaukti abejas. 1920 m. olimpi-

1. ŽIEMoS oLIMPINĖS ŽAIDyNĖS

1 pav.  
1901 m. Šiaurės žaidynių plakatas 
(Platonov ir kt., 2009)
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nėse žaidynėse Antverpene (Belgija) ledo ritulys prisijungė prie dailiojo 
čiuožimo kaip oficialus olimpinis renginys, o Kanada parsivežė pirmąjį 
ledo ritulio aukso medalį (https://www.history.com/this-day-in-history/
first-winter-olympics).

Idėją rengti žiemos olimpines žaidynes XX a. pradžioje iškėlė P. de 
Kubertenas. Idėja buvo iškelta septintojoje ToK olimpinio kongreso se-
sijoje, vykusioje 1921 m. birželio mėn. Netrukus po to buvo susitarta su 
skandinavais surengti ToK pripažintą Tarptautinę žiemos sporto savai-
tę. Buvo nuspręsta 1924 m. Paryžiuje organizuoti tarptautinę žiemos 
sporto savaitę, kuri bus VIII olimpiados žaidynių šventės dalis. Pirmosios 
žiemos olimpinės žaidynės buvo surengtos nuo 1924 m. sausio 25 d. 
iki vasario 5 d., o žaidynes stebėjo apie 10 000 žiūrovų. (https://www.
britannica.com/sports/olympic-Games/St-Moritz-Switzerland-1948). Ši 
šventė buvo tokia populiari tarp 16 dalyvaujančių tautų, kad 1925 m. 
atgaline data ToK oficialiai šventę paskelbė Šamoni žiemos olimpinė-
mis žaidynėmis (https://www.history.com/this-day-in-history/first-win-
ter-olympics).

UŽDUoTIS

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, etika, dailė ir technologijos, klasės valandėlė
1 variantas
Užduoties aprašymas: įsivaizduokite, kad kitos žiemos olimpinės žaidynės vyks Vilniuje. Sukurkite ir 

nupieškite plakatą.
Diskusija. Mokiniai komentuoja savo pasirinkimus, kodėl būtent tokius plakatus piešė.
Klausimas: ko reikėtų, kad Vilnius organizuotų olimpines žaidynes artimiausiu metu?

 

2 pav. Pirmųjų žiemos olimpi-
nių žaidynių plakatas 
(http://www.olympicartifacts.
com/1924-winter-olympic-ga-
mes-chamonix/)
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2 variantas
Užduoties aprašymas:  įsivaizduokite, kad dalyvausite žiemos olimpinių žaidynių plakato konkurse. 

Sukurkite ir nupieškite savo plakatą, kuris galėtų dalyvauti šiame konkurse. Suformuokite savo žinią apie 
žiemos olimpines žaidynes. Paaiškinkite savo pasirinkimus, kodėl būtent tokį sukūrėte.

Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 analizuos vykusių olimpinių žaidynių plakatus ir žinos, kas juose vaizduojama;
•	 plėtos piešimo įgūdžius;
•	 mokysis reikšti mintis, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę. 

UŽDUoTIS

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, dailė ir technologi-
jos, gamta, klasės valandėlė

Užduoties aprašymas: olimpinių žiedų dekoravimas iš 
gamtoje rastų medžiagų. 

Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 žinos olimpinių žiedų spalvas, jų reikšmę olimpiniame 

sąjūdyje;
•	 lavins smulkiąją motoriką;
•	 ugdysis kūrybiškumą.

 

3 pav. olimpinių žiedų dekoravimo pavyzdžiai 
(https://www.diythought.com)
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1.2. Kas pasikeitė nuo pirmųjų žiemos olimpinių žaidynių? 

Šiandieninės žiemos olimpinės žaidynės labai išaugo. Jose, lyginant su pirmosiomis, yra daugiau šalių, 
daugiau sporto šakų, daugiau sportininkų, daugiau varžybų ir daugiau medalių. Kaip ir vasaros olim-
pinėse žaidynėse, pastarieji dešimtmečiai atnešė papildomų renginių, dalyvių ir varžybų. Daugelį metų 
žiemos olimpinės žaidynės vykdavo tais pačiais metais kaip ir vasaros. Tik nuo 1992 m. žiemos olimpi-
nės žaidynės vyksta praėjus dviem metams po vasaros žaidynių (o ne tais pačiais metais) (https://time.
com/4993522/first-winter-olympics-1924-chamonix-france/). 

Žiemos olimpinės žaidynės labai išpopuliarėjo. Tokie veiksniai kaip televizija padidino žiemos sporto 
šakų matomumą ir žinomumą. Kad būtų įdomu žiūrėti sporto varžybas ne tik arenose ar trasose, bet ir 
per televiziją, sporto šakų taisyklės yra koreguojamos. Televizija prisideda prie sportininkų žinomumo, jie 
tampa žvaigždėmis savo šalyse, o kai kurie ir visame pasaulyje.

Vis dėlto žiemos olimpinės žaidynės vis dar susiduria su problema, kuri išlieka aktuali daugiau nei 90 metų. Žiemos 
sporto šakos praktikuojamos ne visame pasaulyje, nes daugelyje šalių tiesiog nėra žiemos. Natūralios 
gamtinės sąlygos nesudaro galimybių susipažinti ir išbandyti žiemos sporto šakas. Modernių sporto ba-
zių įrengimas kainuoja labai daug, todėl daugelis šalių, kurios paprastai pelno daug medalių vasaros 
olimpinėse žaidynėse, to nepasiekia žiemą (http: //time.com/4993522/first-winter-olympics-1924-chamo-
nix-france).

UŽDUoTIS

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, etika, dailė ir technologijos, klasės valandėlė
Diskusija:
1. Kaip pasikeitė sporto šakos nuo pirmųjų žiemos olimpinių žaidynių iki dabar: taisyklės, dalyviai, 

apranga?
2. Jūsų nuomone, kodėl keičiasi sporto šakos?
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 analizuos žiemos sporto šakų varžybų taisykles; 
•	 plėtos kritinį mąstymą;
•	 ugdysis pastabumą.

 



11
1924 m. Šamoni (pirmosios) olimpinės žaidynės 2018 m. Pjongčango olimpinės žaidynės

https://time.com/4993522/first-winter-olympics- 
1924-chamonix-france/

https://time.com/4993522/first-winter-
olympics-1924-chamonix-france/

https://time.com/4993522/first-winter-olympics-
1924-chamonix-france/

https://olympics.com/en/news/cha-jun-hwan-kim-ye-
lim-south-korean-figure-skating-nationals-2021

https://fansided.com/2018/02/24/updated-olympics-
mens-hockey-bracket-canada-wins-bronze-medal/

https://www.reuters.com/article/us-olympics-
2018-xcty-m-sweden-idUSKCN1G20ER

4 pav. 1924 m. Šamoni ir 2018 m. Pjongčango olimpinėse žaidynėse
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UŽDUoTIS

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, etika ir technologijos, klasės valandėlė
Užduoties aprašymas: 
Diskusija. Pateiktos lentelės aptarimas.
1. Kaip kito žiemos sporto šakų, rungčių ir dalyvių skaičius olimpinėse žaidynėse?
2. Aukščiausi lietuvių laimėjimai žiemos olimpinėse žaidynėse?
3. Kodėl Lietuvos sportininkai nedalyvavo visose žiemos olimpinėse žaidynėse?
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 sužinos, kokiuose miestuose bei šalyse ir kada vyko žiemos olimpinės žaidynės;
•	 sužinos, kada ir kiek sportininkų dalyvavo konkrečiose olimpinėse žaidynėse;
•	 analizuos, kada ir kiek Lietuvos sportininkų dalyvavo olimpinėse žaidynėse ir tai susies su istoriniais 

faktais. 

1 lentelė. Žiemos olimpinių žaidynių chronologija

Metai Olimpinių žaidynių šeimininkai
(Olimpines žaidynes rengęs miestas, 

šalis)

Sporto 
šakų 

skaičius

Sporto 
šakų 

rungčių 
skaičius

Dalyvių 
skaičius

Lietuva 
olimpinėse 

žaidynėse (atletų 
skaičius)

1924 Šamoni (Chamonix-Mont-Blanc, Prancūzija) 6 9 258 -
1928 Sankt Moricas (St. Morits, Šveicarija) 4 8 464 1
1932 Leik Plasidas (Lake Placid, JAV) 4 7 252 -
1936 Garmišas-Partenkirchenas (Garmisch-

Partenkirchen, Vokietija)
4 8 646 -

1948 Sankt Moricas (St. Morits, Šveicarija) 4 9 669 -
1952 oslas (Oslo, Norvegija) 4 8 694 -
1956 Kortina d’Ampecas (Cortina dʼAmpezzo, 

Italija)
4 8 821 -

1960 Skvo Velis (Squaw Valley, JAV) 4 8 665 -
1964 Insbrukas (Innsbruck, Austrija) 6 10 1 091 -
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Metai Olimpinių žaidynių šeimininkai

(Olimpines žaidynes rengęs miestas, 
šalis)

Sporto 
šakų 

skaičius

Sporto 
šakų 

rungčių 
skaičius

Dalyvių 
skaičius

Lietuva 
olimpinėse 

žaidynėse (atletų 
skaičius)

1968 Grenoblis (Grenoblo, Prancūzija) 6 10 1 158 -
1972 Saporas (Sapporo, Japonija) 6 10 1 006 -
1976 Insbrukas (Innsbruck, Austrija) 6 10 1 123 -
1980 Leik Plasidas (Lake Placid, JAV 6 10 1 072 -
1984 Sarajevas (Sarajevo, Jugoslavija) 6 10 1 272 -
1988 Kalgaris (Calgary, Kanada) 6 10 1 423 -
1992 Albervilis (Albertville, Prancūzija) 6 12 1 801 6
1994 Lilehameris (Lillehammer, Norvegija) 6 12 1 737 6
1998 Naganas (Nagano, Japonija) 7 14 2 176 7
2002 Solt Leik Sitis (Salt Lake City, JAV) 7 15 2 399 8
2006 Turinas (Torino, Italija) 7 15 2 508 7
2010 Vankuveris (Vancouver, Kanada) 7 15 2 566 6
2014 Sočis (Rusija) 7 15 2 873 9
2018 Pjongčangas (Pyeongchang, Pietų Korėja) 7 15 2 922 9
2022 Pekinas (Peking, Kinija) 7 15 2 900 ?
2024 Milanas (Milano, Italija) ir Kortina 

d‘Ampecas (Cortina dʼAmpezzo, Italija)
? ? ? ?

2 lentelė. 2022 m. Pekino olimpinių žaidynių Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatai

Eil. 
Nr. Sportininko vardas, pavardė Sporto šaka

1. Vytautas Strolia Biatlonas

2. Karol Dombrovski Biatlonas

3. Tomas Kaukėnas Biatlonas

4. Linas Banys Biatlonas

5. Natalja Kočergina Biatlonas
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Nr. Sportininko vardas, pavardė Sporto šaka

6. Gabrielė Leščinskaitė Biatlonas

7. Tautvydas Strolia Slidinėjimas

8. Modestas Vaičiulis Slidinėjimas

9. Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius Dailusis čiuožimas

10. Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala Dailusis čiuožimas

11. Elžbieta Kropa Dailusis čiuožimas

12. Jogailė Aglinskytė Dailusis čiuožimas

13. Andrej Drukarov Kalnų slidinėjimas

14. Vilius Aleksandravičius Kalnų slidinėjimas

15. Motiejus Morauskas Snieglentės

https://www.ltok.lt/wp-content/uploads/2021/02/Pekino-kandidatai-2021-2.pdf 

UŽDUoTIS

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, etika, klasės valandėlė
Kryžiažodis – „Žiemos olimpinės žaidynės“
Iš pateiktų raidžių sudarykite naujus žodžius – atsakymus į pateiktus klausimus olimpine tematika.
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 įgis naujų žinių olimpine tematika;
•	 gerins atmintį ir gebėjimą susikoncentruoti; 
•	 ugdysis pastabumą.
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S B A T A L o N I

A S J K J I A A N I N D
A K A A N D

S S K A E E L N N o T
I Š A N M o

A Š A N L
V Ė E C N I N Ė

A S K I M D E y L S N
N P S E A K I
B N I R o G F

1. Sporto šaka, kurios varžybų metu slidininkas šaudo.
2. Žiemos sporto šakų gimtinė (regionas)
3. Pirmoji šalis, tapusi žiemos olimpinių žaidynių ledo ritulio turnyro čempione.
4. Rogučių sportas, kai sportininkas nuo kalno leidžiasi žemyn galva.
5. Miestas, kuriame įvyko pirmosios žiemos olimpinės žaidynės.
6. Pirmasis lietuvis, iškovojęs žiemos olimpinių žaidynių aukso medalį.
7. Geriausia visų laikų Lietuvos žiemos sporto šakų atstovė.
8. Sporto šaka, vadinama šachmatais ant ledo.
9. Miestas, kuriame vyks 2022 m. žiemos olimpinės žaidynės.
10. Daugiausia žiemos olimpinių medalių laimėjusi atletė.
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2.1. Bendrieji duomenys apie Kiniją

Kinija, oficialus pavadinimas 
Kinijos Liaudies Respublika  – 
valstybė Rytų Azijoje, ketvirta 
pagal teritoriją valstybė pasau-
lyje ir didžiausia pagal gyventojų 
skaičių. Kinija ribojasi su Afganis-
tanu, Butanu, Mianmaru, Indija, 
Kazachstanu, Kirgizstanu, Laosu, 
Mongolija, Nepalu, Šiaurės Korė-
ja, Pakistanu, Rusija, Tadžikistanu 
ir Vietnamu.

Kinijos vėliava – raudoname 
fone penkios auksinės žvaigždės. 

Kinija bene seniausia pasaulio 
civilizacija, itin garsi papročiais ir 
kultūra. Kinija turi ilgiausią visame 
pasaulyje (3 500 metų) rašytinę istoriją. Kinijos rašytinė istorija apima nuo jos primityviausios pradžios iki 
aukščiausių pasiekimų filosofijos, religijos, literatūros, meno srityse. Kinijoje išrastas parakas, popierius, 
kompasas, šilkas, arbata ir porcelianas (https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-his-
tory-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-42-our-chinese-ally-(1944)/the-oldest-living-civili-
zation). 

Seniausios kinų sporto šakos. Kinija turi savo ilgą ir spalvingą istoriją, tad ir sporto šaknys joje yra 
labai gilios. Seniausia sporto šaka Kinijoje – kardo žaidimas.

Kardo žaidimas (剑术 jiànshù). Pagal kinų legendą, kardas ne visada buvo tik vyrų ginklas, žaidimas. 
Senovės yue valstijos (722–221 m. pr. Kr.) miškuose gyvenusi paauglė dėl savo įgūdžių su ašmenimis 

2. KINIJoS KULTŪRoS yPATUMAI
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patraukė karaliaus dėmesį, kuris ją pasiun-
tė mokyti karališkosios armijos. Pakeliui 
jai metė iššūkį vyresnysis kardininkas. Jie 
varžėsi su dviem bambuko šakomis, bet 
jauna mergina laimėjo tik trimis ėjimais, 
atverdama kelią konkurenciniam kardo 
žaidimui. Vėliau ji buvo pagerbta yue mo-
ters vardu. Žaidimas kardais buvo paplitęs 
vėlesnėse dinastijose, kai brendo ir tapo 
sudėtingesnis. http://en.chinaculture.org/
library/2013-11/22/content_496741.htm 

Čiuožimas (冰嬉 bīngxī) yra seniausia 
žiemos sporto šaka Kinijoje. Galbūt to ne-
įsivaizduojate, šiandien stebėdami šokius 
ant ledo, greitąjį čiuožimą, bet čiuožimas 
ant ledo kažkada buvo karių menas. Man-
džiūrų vyrams reikėjo įvaldyti įgūdžius ir 
per vieną dieną nuvažiuoti 350 km, kad 
pasiektų savo priešus. Kai jie atėjo į valdžią 
Čingų dinastijoje (1644–1911 m. po Kr.) 
ir persikėlė iš šiaurės į sostinę Pekiną, tai 
tapo tradicine sporto šaka. Kiekvieną žiemą 
ant užšalusio karališkojo ežero buvo atren-
kama 200 įgudusių čiuožėjų. Čiuožėjai dė-
vėjo kelių apsaugas, o ant batų buvo gelež-
tės, pritvirtintos odiniais diržais. Karališka-
jai šeimai taip pat buvo rengiamos dailiojo 
čiuožimo, ledo akrobatikos ir greitojo čiuo-
žimo varžybos. http://en.chinaculture.org/
library/2013-11/22/content_496741.htm 

5 pav. Kinų kardo žaidimas
(https://wantubizhi.com/pic/日本剑术/)

6 pav. Čiuožimas senovės Kinijoje 
(https://zh.wikipedia.org/wiki/File:《冰嬉图》.jpg) 
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UŽDUoTIS  

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas
Užduoties aprašymas. Darbas grupėse. Kiekviena grupė turi rasti informaciją (žaidimo pavadinimas, 

aprašymas, taisyklės) apie tradicinius lietuvių liaudies žaidimus (kiekvienai grupei po vieną žaidimą). 
Grupės aptaria žaidimus, jų taisykles ir išbando fizinio ugdymo pamokoje. 
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 susipažins su tradiciniais lietuvių liaudies žaidimais;
•	 plėtos gebėjimą dirbti grupėje; 
•	 gebės rasti informaciją įvairiuose šaltiniuose; 
•	 gebės perteikti informaciją kitiems asmenims.

Kinija garsėja ne tik arbatos gėrimo tradicijomis, unikalia kultūra ir įspūdinga gamta, bet ir sparčiausiai 
pasaulyje augančia ekonomika, masiškai besiplečiančia ir tobulėjančia infrastruktūra bei aukštais pasie-
kimais švietimo srityje. Kinija – viena labiausiai išsivysčiusių valstybių, kuri niekad nenustoja plėstis – kas 
penkias dienas Kinijoje išauga naujas dangoraižis! (https://kastu.lt/studijos_kinijoje/bendra_informaci-
ja_apie_kinija). 

Didžioji kinų siena yra ilgiausias rankų darbo statinys pasaulyje. Vienas iš septynių pasaulio stebuklų 
driekiasi net 21 tūkstantį kilometrų šiaurinėje Kinijos dalyje. Tiesa, kai kuriuose oficialiuose šaltiniuose šis 
skaičius yra kur kas kuklesnis – vos 8 800 kilometrų. Techniškai toks šiuo metu besidriekiančios vientisos 
sienos ilgis yra tikslesnis, tačiau jei skaičiuotume ir per amžius nugriautas sienos dalis bei atskirai pasta-
tytas jos atkarpas, gautume per 21 tūkstantį kilometrų (https://idomu.lt/istorija/faktai-apie-didziaja-kinu-
siena). 

Didžioji kinų siena yra ilgiausiai trukęs ir dagiausia žmonių gyvybių, kraujo, prakaito ir ašarų kainavęs 
statybos projektas. Siena buvo statoma apie 500 metų. Restauruota sienos dalis sudaro tik kelis kilome-
trus, visa kita yra apgriuvę ir sunykę. 1987 m. Didžioji kinų siena buvo įtraukta į UNESCo pasaulio kultūros 
paveldo sąrašą (https://www.chinahighlights.com/greatwall/). 
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Pekinas – Kinijos Liaudies Respublikos sostinė, kurioje gyvena 21,7 mln. žmonių. Nors pagal gyven-
tojų skaičių Pekinas yra didžiausia pasaulio sostinė, Kinijoje tai antras pagal didmiesčio ribose esančios 
populiacijos dydį miestas, nusileidžiantis Šanchajui. Nacionalinis Kinijos stadionas Pekine, arba „Paukščių 
lizdas“, yra didžiausias plieno struktūros pastatas, vadinamas sudėtingiausios architektūros stadionu. 

Pekino tarptautinis oro uostas yra antras pasaulyje pagal keleivių ir krovinių aptarnavimą. Tianan-
menio, arba Dangiškųjų Taikos Vartų, aikštė yra antra pagal dydį visame pasaulyje. Čia įsikūrę nemažai 
Pekino ir visos Kinijos žymiausių lankytinų vietų: Nacionalinis muziejus, Mao Dzedongo mauzoliejus ir kiti 
(https://www.ltok.lt/programa-pekinas/). 

7 pav. Didžioji kinų siena – lankomiausias objektas Kinijoje ir pasaulyje
(http://www.wermac.org/civil_eng/great_wall_china.html)
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UŽDUoTIS  

Atstumų skaičiavimai
Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, matematika
Užduoties aprašymas. Mokiniams išdalinami žemėlapiai. Parengti žemėlapį, kuriame reikia pažymėti 

žiemos olimpinių žaidynių miestus. Atlikę šią užduotį, mokiniai turi sujungti savo miestą (pvz., Vilnių) su 
olimpinių žaidynių miestais. Ant linijos reikia parašyti kryptį ir atstumą tarp miestų. Galima nustatyti azi-
mutą. 

Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas: 
•	 susipažins su žiemos olimpinių žaidynių miestais; 
•	 gebės matuoti atstumus;
•	 gebės nustatyti azimutą.

 

8 pav. Nacionalinis Kinijos stadionas – „Paukščio lizdas“
(https://www.topendsports.com/resources/stadiums/china/beijing-national-stadium.htm)
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2.2. Gamta ir klimatas

Kinija – neįsivaizduojamo dydžio šalis, todėl natūralu, kad šalies klimatas labai skiriasi. Čia rasti galima ir 
saulėtų paplūdimių, ir atšiaurių kalnynų. Nepaisant to, priklausomai nuo vietovės, šalyje vyrauja keturi 
metų laikai. Paprastai žiemos šaltos ir sausos – pietuose 40° C šiltesnė temperatūra nei šiaurėje. Vasaros 
lietingos. Tada būna mažesni temperatūros skirtumai. Pietrytinė šalies dalis yra lietingiausia, o šiaurės va-
karų dalyje iškrenta mažiausiai kritulių (https://kastu.lt/studijos_kinijoje/bendra_informacija_apie_kinija). 

Apie 1/4 Kinijos teritorijos užima Tibeto kalnynas (vidutinis aukštis 4 000–5 000 m), jo ilgiausia kalnų 
grandinė – Gangdisišano kalnai (didžiausias aukštis 7 095 m). 

Klimatas Kinijos rytinėje dalyje musoninis (šiaurės rytuose – vidutinių platumų, rytuose – subtropinis, 
pietuose – subekvatorinis), vakarinėje dalyje žemyninis (šiaurėje – vidutinių platumų, vakaruose – subtro-
pinis) ir aukštikalnių (pietvakariuose). Kinijos šiaurėje aukštos kalnų grandinės sulaiko šalto oro mases iš 
šiaurės, pietuose – šilto oro mases iš pietų. Žiemą klimatui įtakos turi Azijos anticiklonas, Aleutų ciklonas 
ir pusiaujo žemo slėgio sritis, vasarą – Havajų subtropinis anticiklonas ir virš Pakistano susidaręs ciklonas, 
su kuriuo susijęs šiltas ir drėgnas vasaros musonas.

Sausio maksimali tem-
peratūra Kinijos pietinėje 
dalyje 22–24  °C, šiaurinėje 
dalyje –22 °C. Sausio mini-
mali temperatūra Kinijos 
didžiojoje dalyje nesiekia 
0  °C, tik šiaurinėje Kinijos 
dalyje temperatūra nukrin-
ta iki –36  °C. Liepos mak-
simali temperatūra – nuo 
8 °C iki 40 °C (https://www.
vle.lt/straipsnis/kinijos-
gamta/). 

9 pav. Kinijos nacionalinis kalnų slidinėjimo centras, kuriame vyks visos kalnų slidinėjimo varžybos 
(https://skiasia.com/news/chinas-new-ski-centre-lauded-as-one-of-the-best-racing-mountains-in-the-world/) 
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UŽDUoTIS

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, dailė ir technologijos
Užduoties aprašymas. Darbas grupėmis – projektas. Nupieškite Kinijos žemėlapį. Padarykite koliažą, 

piešinį. Sužymėkite žinomiausias Kinijos vietas, miestus, populiariausias regionuose sporto šakas. 
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 susipažins su olimpinių žaidynių vietomis, miestais, regionais; 
•	 domėsis Kinija, jos geografija, tradicijomis;
•	 lavins vaizduotę ir kūrybiškumą;
•	 plėtos grupinio darbo gebėjimus.

10 pav. Iliustruotas Kinijos Respublikos žemėlapis
(https://stock.adobe.com/jp/images/people-s-republic-of-china-map-with-colorful-landmarks-illustration-desi-
gn/162199426) 
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2.3. Kultūra ir gyventojai

Kinijoje yra bene seniausia pasaulio civilizacija, itin garsi savo papročiais ir kultūra. Nuo neatmenamų 
laikų kinai vertino savo gimtąją žemę, būtent čia brendo ir jos nuostabieji papročiai. Dabar Kinija žinoma 
ne tik įspūdingai švenčiamais Naujaisiais metais, bet ir sunkiausias ligas gydančia kinų medicina, dideliu 
dėmesiu tradiciniams menams, gyvenimo darna bei materialinių ir dvasinių vertybių gausa. 

Kinai yra stropi, darbšti ir ramybę gerbianti tauta. Dauguma žmonių yra svetingi, draugiški ir kuklūs, 
kartu gana konservatyvūs, jie puoselėja nusistovėjusias taisykles. 

Kinija – tai šalis, padovanojusi mums šilką, popierių, paraką ir porcelianą. Dar viena kinų kultūros do-
vana pasauliui – fejerverkai. Jų istorija prasidėjo prieš daugiau nei 2 000 metų, gerokai anksčiau nei prieš 
parako atradimą (https://kastu.lt/studijos_kinijoje/bendra_informacija_apie_kinija)

11 pav. Kinija tarp šių laikų ir praeities
(https://www.forbes.com/sites/tatianakoffman/2019/12/17/how-china-will-take-over-the-
world/?sh=3043b2234c1f) 
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Kinija yra viena iš tankiausiai apgyventų šalių. Kinijos 

tradiciniai lakuoti dirbiniai – tai rankų darbo gaminiai, 
padaryti iš medžio ir padengti natūraliu laku. Gaminiai 
gali būti dekoruoti mozaikų kombinacijomis, gėlėmis, 
paukščiais. Tipiški gaminiai yra dekoratyvinės širmos, 
staleliai, juvelyriniai dirbiniai, rūkymo komplektai, vazos, 
arbatos servizai. Kiniški kaspinai yra Kinijos tradicinis de-
koratyvinis rankdarbių menas. Dabar kinų kaspinai tapo 
elegantiškais ir spalvingais meno dirbiniais. Popieriniai 
karpiniai pradėti daryti jau VI a. ir buvo naudojami ne tik 
kaip dekoracija, bet ir religiniais tikslais (https://kelioniu-
akademija.lt/kinija_apie_sali). 

Kinų kaspinų šokiai. Kaspinų lazdelės iš esmės yra 
rankenos, prie kurių galo pritvirtintos ilgos juostelės. Kai 
rankena pasukama, juostelė juda oru. Kaspinų lazdelės 
naudojamos tiek meninėje gimnastikoje, tiek tradicinia-
me kinų kaspino šokyje. Abiejuose renginiuose juostelių 
lazdelių ilgis yra reguliuojamas, tačiau juosteles galima 
pasigaminti. Tai yra paprasta ir nereikalauja daug pa-
stangų.  

12 pav. Tradicinė kinės apranga
(https://dress-lt.techinfus.com/kostyumy-naci-
onalnye/kitajskij/)

13 pav. Kinė šokėja
(https://learning.hku.hk/ccch9051/group-31/
items/show/5)
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UŽDUoTIS 

Kaspinų šokio lazdelės
Mokomieji dalykai: fizinis ugdy-

mas, dailė ir technologijos, šokis
1 užduotis: pasigaminkite Kinijos 

kaspinus su lazdele.
1. Pasidarykite 30 cm lazdelę.
2. Atsikirpkite satino juostelę. Ilgis 

– nuo 60 iki 150 cm. Juostelės plotį pa-
sirinkite patys.

3. Vieną juostelės galą apvyniokite 
apie lazdelę ir pritvirtinkite klijais. Ga-
lite apvynioti visą lazdelę.

Kaspinų gamybos būdų galite 
rasti: https://www.youtube.com/
watch?v=-y4gMGuoWPy

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=2hsyk_6aeag 

14 pav. Kaspinų gamybos eiga 
(https://marry-xoxo.com/articles/868)
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2 užduoties paaiškinimas: išmokite kinų kaspinų šokį:  

https://www.youtube.com/watch?v=qAAQ4y0_hQQ  
https://www.youtube.com/watch?v=zlooJ2Kgyas

Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 susipažins su kinų šokiais;
•	 gebės papasakoti savo kūrybinius sumanymus;
•	 gebės naudoti įvairias medžiagas, faktūras siekdami numatyto tikslo.

Kiniški popieriaus karpiniai. Da-
bartinėje Kinijoje popieriniais karpiniais 
puošiamos sienos, durys, kolonos, vei-
drodžiai, lempos, žibintai. Per kinų Nau-
juosius metus durys išpuošiamos popie-
riniais karpiniais, nes tai atneša laimę. 
Dažniausiai karpiniuose vaizduojamas 
paukštis arba drakonas, rečiau kiti gyvū-
nai. Karpiniai karpomi iš raudono popie-
riaus. Raudona spalva Kinijoje yra mėgs-
tamiausia, nes tai nešanti sėkmę spalva. 

15 pav. Kiniškas tradicinis popieriaus karpinys
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UŽDUoTIS

Kiniški popieriaus karpiniai
Mokomieji dalykai: dailė ir technologijos. 

Užduoties paaiškinimas: iškarpyti kinišką karpinį.
1 variantas. Pabandykite sukurti su sportu susijusį karpinį 

https://www.youtube.com/watch?v=-6QG_3ZiZmk
2 variantas. Iškarpykite ir padarykite kinišką dekoraciją 

https://www.youtube.com/watch?v=-9V6T40IRDI 
https://www.youtube.com/watch?v=1f2nPwnJ4fs  

Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 gebės pasirinkti spalvų derinius norimam įspūdžiui perteikti;
•	 gebės apibūdinti ir įvertinti savo ir kitų meninę kūrybą, reikšti savo nuomonę;
•	 plėtos vaizduotę;
•	 gebės saugiai elgtis su įrankiais ir sutvarkyti darbo priemones ir vietą.
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2.4. Kinų kalba

Lankantis Kinijoje geros anglų kalbos žinios gali ir nepadėti susikalbėti su vietiniais. Turistams dažniau-
siai patariama su savimi turėti bent jau elementariausių kinų kalbos frazių knygelę (https://www.ltok.lt/
programa-pekinas/). 

Kinų kalba (汉语 arba 中文, pinyin: hanyu arba zhongwen) – toninė kalba, priklausanti kinų-tibetiečių 
kalboms ir yra didžiausią kalbančiųjų skaičių turinti kalba pasaulyje. Kinų kalba pasaulyje šneka daugiau 
nei 1 mlrd. gyventojų. oficiali Kinijos šnekamoji kalba yra mandarinų (kin. putonghua, liet. „bendrinė kal-
ba“). Ji yra daugumos kinų gimtoji kalba ir vartojama švietimo įstaigose ir žiniasklaidoje.

Kinų kalboje iš viso yra daugiau nei 50 000 simbolių. Išsilavinę kinai žino apie 8 000 simbolių, bet už-
tenka žinoti apie 2 000–3 000, kad būtų galima skaityti laikraštį. Įdomu tai, kad mokant 2 500 simbolių 
jau galima perskaityti 97,97 proc. laikraščio, mokant 3 500 simbolių – iki 99,48 proc,, o tai reiškia – beveik 
viską. Neįtikėtina tai, kad mokant tik 900 simbolių jau iš tikrųjų galima perskaityti 90 proc. laikraščio infor-
macijos (https://yukari.lt/kinu-kalba/).

Pasisveikinimas
Labas! 你好！ nǐ hǎo! 
Labas rytas! (vns./ dgs.)  早上好！\ zǎo shàng hǎo!
Laba diena! (vns./ dgs.)  你好！nǐ hǎo!
Labas vakaras! (vns./ dgs.) 晚上好！wǎn shàng hǎo!
Labanakt! (vns./ dgs.) 晚安！ wǎn ān!
Viso! (fam.) 再见！ zài jiàn!
Iki pasimatymo! (of.) 再见！ zài jiàn!

Svarbūs žodžiai
Taip 是 shì 
Ne 不是 bù shì
Gerai 好的 hǎo de
Ačiū! 谢谢！ xiè xiè!
Atsiprašau, ... 对不起, ... duì bù qǐ, ...
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Bendravimas
Nekalbu kiniškai 我不说中文 wǒ bù shuó zhōng wén
Aš nesuprantu (v./ m.) 我不懂 wǒ bù dǒng
Ar kalbate ...? (v./ m.) 您说...？nín shuō ...?
Angliškai 英语 yīng yǔ
Prancūziškai 法语 fǎ yǔ
Pakartokite prašau. (v./m.) 请您重复一次 qǐng nǐn cōng fù yí cì
Prašome luktelėti akimirksnį 请稍等 qǐng shāo děng

Skaičiai
Vienas 一 yī
Du 二 èr
Trys 三 sān
Keturi 四 sì
Penki 五 wǔ
Šeši 六 lìu
Septyni 七 qī
Aštuoni 八 bā
Devyni 九 jǐu
Dešimt 十 shí
(https://www.17-minute-world-languages.com/lt/kinie%C4%8Di%C5%B3/)

UŽDUoTIS

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, kalbos, dailė ir technologijos, klasės valandėlė
Priemonės: rašomasis popierius, gali būti šilko popierius, plunksna, tušas arba teptukas ir akvarelė.
Užduoties aprašymas. Kiniško rašto piešimas.
Galima rašyti atskirus žodžius, susijusius su sportu:
Slidės – 滑雪板 Huáxuěbǎn 
Snieglentė – 滑雪板 Huáxuěbǎn
Biatlonas – 冬季兩項 Dōngjì liǎng xiàng
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Sportas – 運動的 Yùndòng de
Sniegas – 雪 Xuě
Ledo ritulys – 曲棍球 Qūgùnqiú
Žaisti – 玩 Wán
olimpinės žaidynės – 奧運會 Àoyùnhuì
Varžybos – 競賽 Jìngsài

Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas: 
•	 susipažins su Kinijos kultūra, raštu;
•	 sužinos, kaip olimpinėse žaidynėse bus vadinamos 

sporto šakos kiniškai;
•	 mokiniai su mokytoju pabandys pasakyti pagrindines 

frazes kiniškai.

16 pav. https://www.shaolintaichicenter.
com/chinese-language-after-school-chine-
se-language-and-homework-help/
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3.1. XXIV žiemos olimpinės žaidynės

XXIV žiemos olimpinės žaidynės vyks 2022 m. vasario 4–20 d. Pekine ir šalia esančiuose Hebėjaus (He-
bei) provincijos miestuose. Tai bus pirmosios žiemos olimpinės žaidynės Kinijos istorijoje, o Pekinas taps 
pirmuoju miestu, priėmusiu ir vasaros, ir žiemos olimpines žaidynes. 2022 m. žiemos olimpinių žaidynių 
deklaruojamas tikslas – paspartinti naujų sporto šakų, kultūros ir turizmo plėtrą, skatinti susidomėjimą 
žiemos sportu Šiaurės Kinijos regione, kuriame gyvena daugiau nei 300 milijonų žmonių. 

Pekinas bus ketvirtasis Rytų Azijos miestas, kuriame vyks žiemos olimpinės žaidynės. Be Kinijos sosti-
nės, šiame regione žiemos žaidynės jau vyko dviejuose Japonijos miestuose – 1972 m. Sapore ir 1998 m. 
Nagane, taip pat 2018 m. Pjongčange (Korėjos Respublika).

Kinija investavo didžiules pinigų sumas į naujų slidinėjimo trasų bei slidinėjimo infrastruktūros plėtrą. 
Iki olimpinių žaidynių norima pastatyti 800 slidinėjimo centrų ir 650 čiuožimo aikštelių. Galutinis tikslas, 
kad žiemos sporto šakomis – čiuožimu, slidinėjimu, ledo rituliu – užsiimtų apie 300 milijonų Kinijos popu-
liacijos.

Vienas Tarptautinio olimpinio komiteto tikslų – lyčių balansas olimpiniuose renginiuose. Tokijo žaidy-
nėse pirmą kartą istorijoje šis uždavinys buvo pasiektas – moterų sportininkių dalyvavo beveik 49 proc. 
Žiemos sportas taip pat žengia šiuo keliu. Kinijoje moterys sportininkės sudarys 45 proc. visų žaidynių 
dalyvių. Tai – didžiausias sportininkių skaičius žiemos žaidynėse (https://www.ltok.lt/100-dienu-iki-peki-
no-ziemos-zaidyniu-ypatingas-demesys-saugumui-ir-tvarumui/). 

Norint padidinti atlečių skaičių, įtrauktos aštuonios naujos rungtys. Pekine debiutuos moterų vienvie-
čių rogučių (angl. „Monobob“) rungtis, išbandyta 2016 m. jaunimo olimpinėse žiemos žaidynėse. Bobslė-
jaus varžybose vyrai varžysis dvivietėse ir keturvietėse rogėse, moterys – vienvietėse ir dvivietėse. Po 
sėkmingo snieglenčių sporto debiuto Pjongčange pirmą kartą žiemos olimpinėse žaidynėse vyks snie-
glenčių didžiojo šuolio varžybos (angl. „Skii Big Air“) (https://www.ltok.lt/programa-pekinas/).

3. PEKINo ŽIEMoS oLIMPINĖS ŽAIDyNĖS
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UŽDUoTIS  

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, etika, klasės valandėlė
Kryžiažodis – „Pažintis su žiemos sporto šakomis ir inventoriumi“
Suraskite ir išbraukite šioje lentelėje pateiktus žodžius. Lentelės apačioje pateikiami žodžiai, kuriuos 

turite surasti.

M A S A Š A U T U V A S E I y U o T
R I L o A H A S D F G H A D F H J R
D B I A T L o N A S I N S E C R B A
A V D I A J R T y J I N N F G N N M
L M I K D S D Č I U o Ž I M A S A P
E A N L P F A S D T H B E T V N J L
D L Ė H I A W E R T y U G A S X B I
A G J G o C Č A B o B S L Ė J U S N
S A I D K J A I D F G H E A D G J A
S R M C K o S D Ū Z X C N H o H o S
D I A V G B F G H Ž D D T A F H T A
S T S B V A I o P P o V Ė D F D R S
S U A L E D R o G Ė E S A S D G E D
N L A P P H A U I o P P T y S G K F
I y D V A R T A I E R y K A L N A S
E S N G I A Z S C G J K L L I o S G
G I M G S K E L E T o N A S D A S J
A o o A A I o A S D G U L A Ė X G U
S P P I R Š T I N Ė H J L A Z D A T

BIATLoNAS PAČIŪŽA SNIEGAS ŠAUTUVAS VARTAI
SLIDINĖJIMAS LEDAS TRAMPLINAS LAZDA PIRŠTINĖ
SNIEGLENTĖ SKELEToNAS KALNAS SLIDĖ LEDRoGĖ
AKMENSLyDIS BoBSLĖJUS TREKAS RITULyS ČIUoŽIMAS
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Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas: 
•	 plėtos žiemos sporto žinias;
•	 ugdysis pastabumą; 
•	 siekdami išspręsti visą kryžiažodį, ugdysis savikontrolę;
•	 stimuliuos smegenų veiklą.

Tvarumas Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse. Pekinas yra įsipareigojęs vykdyti ekologiškas ir 
tvarias žaidynes, kurios integruosis į ilgalaikę regiono ekonominę transformaciją ir ją paskatins. Greito-
jo čiuožimo, dailiojo čiuožimo ir čiuožimo trumpuoju taku bei ledo ritulio treniruočių aikštėse, siekiant 
novatoriško žingsnio, ledo gamybos sistemose bus naudojami natūralūs Co2 šaltnešiai. Iš 24 Pekino 
žiemos olimpinių žaidynių varžybų objektų ir ne varžybų vietų septynios yra likusios iš 2008  m. Peki-
no vasaros olimpinių žaidynių. https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/olympicorg/
News/2019/02/Beijing2022-Legacy-Plan.pdf. 
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Žiemos sporto šakoms populiarinti parinktos puikios kalnuotos vietos – Jančingas (Yanqing) ir Džang-

dziakou (Zhangjiakou), kurios tapo vienos populiariausių slidinėjimo vietų Kinijoje. „Shougang“ ledo ritulio 
arena, kurioje vyko talismano pristatymo ceremonija, yra ypatinga ir visiškai nauja vieta, rekonstruo-
ta iš seno pramonės objekto. „Shougang“ yra viena didžiausių Kinijos plieno gamyklų, dėl aplinkosau-
gos priežasčių sustabdžiusi gamybą savo Pekino gamykloje prieš 2008 m. Miesto vakaruose esančiame 
„Shougang“ pramonės parke dabar yra Pekino olimpinių žaidynių organizavimo būstinė, sparčiai virstanti 
avangardine erdve, kurią užpildo biurų pastatai, muziejai, sporto vietos ir pramogos. Slidinėjimo parkas 
statomas taip pat šioje vietoje, šalia ežero ir keturių aušinimo bokštų (https://www.beijing2022.cn/en/
competitionzones/beijing.htm).

UŽDUoTIS 

Rūšiavimas ir ekologija
Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, ekologija, dailė ir  technologijos.
Užduoties aprašymas: Mokiniai renka plastikinių butelių kamštelius. Mokiniai kartu su pedagoge 

iš antrinių žaliavų dėlioja olim-
pinius žiedus. Veikloje naudoja-
mas popierius ir butelių kamš-
teliai. Vaikų paprašoma kamš-
telius sudėti pagal atitinkamas 
kiekvieno žiedo spalvas.

Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, 

gebėjimus, nuostatas: 
•	 ugdysis kūrybiškumą; 
•	 gerės mokinių tarpusavio 

santykiai;
•	 lavins grafinį mąstymą;
•	 susipažins su aplinkos 

tarša, jos poveikiu 
aplinkai. 

 

17 pav. https://www.icanteachmychild.com/olympic-rings-cap-sorting/ 
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3.2. olimpiniai simboliai

Žiemos olimpinių žaidynių šūkis. „Kartu už bendrą ateitį“ yra oficialus 2022 m. Pekino olimpinių ir pa-
ralimpinių žaidynių šūkis. Šūkis atspindi žaidynių galią įveikti pasaulinius iššūkius kaip bendruomenė, tu-
rinti bendrą žmonijos ateitį. Šie žodžiai atspindi būtinybę pasauliui dirbti kartu, siekiant geresnio rytojaus, 
ypač atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susidūrė per visą CoVID-19 pandemiją. 

„Kartu už bendrą ateitį“ rodo vienybę ir kolektyvines pastangas, įkūnijančias pagrindines olimpinio 
judėjimo vertybes ir viziją bei tikslą siekti pasaulio vienybės, taikos ir pažangos. Šūkiu atsižvelgiama į 
pagrindines paralimpinių žaidynių vertybes, ypač į jų vaidmenį prisidedant prie įtraukesnės visuomenės 
kūrimo (https://olympics.com/en/beijing-2022/logo-design). 

Žiemos olimpinių žaidynių emblema. Kinų menininkės Lin Cunzhen sukurtos emblemos sujungia 
tradicinius ir šiuolaikinius kinų kultūros elementus su savybėmis, iliustruojančiomis žiemos sporto ener-
giją ir aistrą. Pavadintos „Žiemos svajone“ emblemos dizainą įkvėpė kinų simbolis 冬 „žiema“. Viršutinė 
emblemos dalis primena čiuožėją, o apatinė – slidininką, kuris taip pat atstovauja visoms olimpinėms 
ledo ir sniego sporto šakoms. Į juosteles panašus motyvas, kupinas ritmo, reiškia priimančiosios šalies 
kalnus, varžybų vietas, slidinėjimo ir čiuožimo trasas. 
Meniškai pateiktos juostelės suteikia šventinio prisilie-
timo ir rodo, kad žaidynės sutampa su kinų Naujųjų 
metų šventėmis.

Pagrindinė emblemos spalva – mėlyna –simbo-
lizuoja svajones ir ateitį, taip pat ledo ir sniego gry-
numą. Raudona ir geltona spalvos, kurios remiasi 
Kinijos nacionaline vėliava, simbolizuoja aistrą, jau-
nystę ir energiją. Emblemos apačioje esantis užra-
šas – „Pekinas 2022“ – pristato kinų kaligrafijos ir po-
pieriaus karpymo meną (https://www.beijing2022.
cn/a/20171216/000131.htm). 

Emblemos pristatymas: https://www.youtube.
com/watch?v=cn9Wyfw1Hso 
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Žiemos paralimpinių žaidynių emblema. Em-

blema, apimanti kinų kaligrafiją ir paralimpinių žie-
mos sporto šakų elementus, pabrėžia kinų kultūrą ir 
sportininkų svarbą žaidynėse. Tai meniškai panau-
dotas kinų simbolis „skristi“ – 飞. Emblema ryškiai 
primena į finišo liniją besiveržiančio sportininko ne-
įgaliojo vežimėlyje įvaizdį. Tvirti smūgiai viršutinėje 
dalyje ir švelnios kreivės žemiau simbolizuoja „para-“ 
sportininkus, siekiančius meistriškumo, nepaisant fi-
zinių sutrikimų. Emblema įkūnija paralimpinę viziją, 
leidžiančią parasportininkams pasiekti sporto meis-
triškumą ir įkvėpti bei sužadinti pasaulį.

Emblemos pristatymas: https://www.youtube.
com/watch?v=kXUfcbpLg6y 

Abi Pekino žiemos olimpinių žaidynių emblemos 
iliustruoja žiemos sporto gyvybingumą ir aistrą, iš-
tvermingą dalyvaujančių sportininkų dvasią ir šiuo-
laikinės Kinijos grožį. Jie taip pat įkūnija 1,3 milijardo 
Kinijos žmonių nuoširdžius linkėjimus ir viltis, kad 
žaidynės būtų sėkmingos (https://www.beijing2022.
cn/a/20171216/000131.htm)

UŽDUoTIS 

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, etika, dailė ir technologijos, klasės valandėlė
1 variantas
Užduoties aprašymas: įsivaizduokite, kad kitos žiemos olimpinės žaidynės vyks Lietuvoje, Ignalinoje. 

Sukurkite emblemą, kuri perteiktų Ignalinos miesto ir Lietuvos kultūrą, gamtą ir t. t.
Diskusija: ką reiškia ir ką matote 2022 m. Pekino žiemos olimpinių žaidynių emblemose? Kokia jūsų 

sukurtos emblemos reikšmė?
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2 variantas
Užduoties aprašymas: peržiūrėkite olimpinių emblemų pavyzdžius ir pagalvokite, kaip jos keitėsi 

per pastaruosius kelis dešimtmečius. Diskusija apie emblemų kaitą. Sukurkite vieną emblemą arba jų 
seriją, naudodamiesi naujausiomis technologijomis arba kitomis vizualinėmis medijomis, kad perteiktu-
mėte įkvepiančią su olimpizmu susijusią žinią (https://olympics.com/ioc/olympic-values-and-education-
program/about-the-toolkit). 

Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas: 
•	 susipažins su Ignalinos miesto ypatumais;
•	 gebės rasti informaciją nurodytuose šaltiniuose;
•	 gebės spontaniškai kelti vizualines idėjas ir jas įgyvendinti.
•	 gebės įžvelgti grožį gamtoje ir dailės kūriniuose.

Žiemos olimpinių žaidynių talismanas. Pekino žiemos olim-
pinių žaidynių ambasadorius yra talismanas – „Linksmoji panda“, 
vardu Bing Dwen Dwen. „Bing“ (冰) yra kiniškas ledo simbolis ir taip 
pat simbolizuoja grynumą bei jėgą, o „Dwen Dwen“ (墩墩) atstovau-
ja vaikams, yra paplitęs vaikų slapyvardis Kinijoje, kuris reiškia svei-
katą, švelnumą ir išradingumą, – būdingas ir pandoms. Talismanas 
simbolizuoja sportininkų stiprybę, valią ir skatina olimpinę dvasią.

Bing Dwen Dwen yra apsirengęs ledo kostiumu. Širdies forma 
kairiajame delne simbolizuoja priimančiosios šalies svetingumą. 
Tikimasi, kad talismanas sujungs ir suteiks džiaugsmo viso pasau-
lio žmonėms, dalyvaujantiems ir stebintiems žiemos olimpines žai-
dynes Pekine 2022 m. Spalvota aureolė, supanti talismano veidą, 
rodo ledo ir sniego takus bei tekančias „juosteles“ Nacionalinės 
greitojo čiuožimo arenos (ovalo) išorėje, kuri yra viena iš dviejų 
naujų varžybų vietų Pekine. Dinaminės aureolės linijos taip pat įkū-
nija ir padidėjusio 5G ryšio erą. Bing Dwen Dwen panašus į astronautą. Tai reiškia naujų technologi-
jų, kurios atneš begalę galimybių Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, ateitį (https://www.beijing2022.
cn/a/20190917/008214.htm). 

Talismano pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=LIKsPsG8t-y 
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Žiemos paralimpinių žaidynių talismanas. Shuey 

Rhon Rhon (雪 容 融) yra kinų žibinto vaikas, pasirengęs pa-
sveikinti draugus iš viso pasaulio. Iš širdies sklindantis švy-
tėjimas simbolizuoja įkvepiančią „Para“ sportininkų šilumą, 
draugystę, drąsą ir atkaklumą, kurie kasdien nušviečia mi-
lijonų svajones. Kinijos žibintas yra tūkstantmečių senumo 
kultūros simbolis, susijęs su derliumi, švente, klestėjimu ir 
ryškumu. Raudona spalva yra pati švenčiausia šalies spalva, 
ir tuo labiau tinka, atsižvelgiant į tai, kad žaidynės sutaps su 
kinų Naujųjų metų šventėmis. Bendras Shuey Rhon Rhon di-
zainas remiasi tradiciniu kinų karpinių menu ir „Ruyi“ orna-
mentais, jame yra balandžiai, Dangaus šventykla ir sniegas, 
simbolizuojantys taiką, draugystę ir sėkmę.

„Shuey“ tarimas yra toks pat kaip ir kinų sniego simbolio
雪. Pirmasis „Rhon“ (容) talismano kinų pavadinime reiškia 
„įtraukti, toleruoti“, o antrasis „Rhon“ (融) reiškia „ištirpti, su-
silieti“ ir „sušilti“. Pavadinimas išreiškia viltį, kad žmonės su negalia bus labiau įtraukiami ir bus daugiau 
dialogo bei supratimo tarp pasaulio kultūrų (https://www.beijing2022.cn/a/20190917/008214.htm). 

Talismano pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=4Ml_LlNrHPI 

Pekino olimpinių žaidynių deglas. Tradiciškai likus metams iki olimpinių žaidynių yra pristatomas 
olimpinis deglas. 2022 m. Pekino olimpinis deglas, pavadintas „Skraidantysis“ (kinų kalba 飞扬 Fei yang), 
turi ryškiai raudoną „liepsnojančią juostelę“, kartu su ja eina dar viena juosta, padengta sidabru ant išo-
rinio deglo krašto. Dvi susipinančios spalvos simbolizuoja ugnies ir ledo metaforą. olimpinis deglas įneš 
„šviesos ir šilumos į žiemos sporto arenas“ (https://olympics.com/en/news/beijing-2022-olympic-para-
lympic-torch-designs-revealed).

Deglo viduryje pavaizduota 2022 m. žiemos olimpinių žaidynių emblema su debesų ir snaigių raštais 
nuo apačios iki liepsnos. Žibintui sukantis, plyšyje paslėpta besisukanti raudona linija, atrodo, tęsiasi be 
galo, ji simbolizuoja nenumaldomą žmonijos šviesos, taikos, meistriškumo ir olimpinio judėjimo propa-
guojamų vertybių siekį. Deglo dizainas dar kartą įrodė, kad olimpinės žaidynės visada buvo sporto, kultū-
ros, meno ir mokslo integracijos pagrindas.
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Siekiant pagerbti 2008 m. Pekino olimpines žaidynes, 2022  m. deglas spalvine gama ir elementais 
siejasi su vasaros olimpinių žaidynių deglu. Deglas yra puiki pusiausvyra tarp Kinijos kultūros išraiškos, 
olimpizmo ir naujausių pramonės technologijų demonstravimo. Žiemos olimpinių ir paralimpinių žai-
dynių deglai, sudėti kartu, tarsi vienas su kitu susilieja, susikabina. Šis akcentas leidžia abiem degliams 
užsifiksuoti vienas kito viršuje. Tai simbolizuoja 2022 m. Pekino žiemos olimpinių žaidynių viziją ska-
tinti skirtingų kultūrų tarpusavio supratimą ir pagarbą, bendradarbiavimą (https://www.beijing2022.
cn/a/20210204/011197.htm). 
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18 pav. Pekino žiemos olimpinių žaidynių deglo reikšmė
https://olympics.com/en/news/beijing-2022-olympic-paralympic-torch-designs-revealed 
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UŽDUoTIS 

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, dailė ir technologijos
Užduoties aprašymas: suorganizuokite žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją. Suskirsty-

kite klasę grupėmis ir paskirkite darbus. 
I grupė – atsakinga už olimpinę vėliavą (gamyba ir pristatymas ceremonijoje);
II grupė – atsakinga už ugnies įžiebimo ceremoniją stadione (fakelo gamyba, estafetės ceremonija);
III grupė – atsakinga už renginio vedimą;
IV grupė – pasaulio valstybės (IV grupė didžiausia, susiskirsto mažesnėmis grupelėmis, kurios atsto-

vaus kuriai nors šaliai. Pasigamina vėliavas);
V grupė – aplinkos apipavidalinimas, aukuro gamyba.
Atlikus paruošiamuosius darbus, visa klasė dalyvauja olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje. 
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 gebės rasti ir atsirinkti informacijos ir idėjų kūrybai literatūros, pasaulio pažinimo, etnokultūros ir 

kt. informaciniuose šaltiniuose; 
•	 gebės pasirinkti spalvų ir medžiagų derinius norimam įspūdžiui perteikti, vaizduojant aplinkos 

daiktus ir reiškinius; 
•	 plėtos darbo komandoje įgūdžius. 

UŽDUoTIS 

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, etika, dailė ir technologijos.
Užduoties aprašymas: sukurkite paliaubų, taikos sieną. Klasėje paruošiama siena, ant kurios pritvir-

tinamas didelis lapas (priklauso nuo mokytojo, kokio dydžio lapas). Galima pirmiausia darbą atlikti lapą 
padėjus ant grindų, o vėliau viską pritvirtinti. Mokiniai kūrybiškai išreiškia mintis, kaip jie supranta taiką 
sporto ir gyvenimo srityse. Gali kurti piešinius, figūras, rašyti tekstus ar žodžius. Klasė gali pasirinkti vieną 
piešinį ir visi kartu piešti.

Diskusija. Su mokiniais diskutuojama, kaip jie supranta žodį „taika“. Ar taika svarbi gyvenime? Kokios 
vertybės atsiskleidžia kalbant apie taiką, pasireiškiant taikai? Kur gyvenime mato šių vertybių pasireiški-
mą? Ar turi pavyzdžių? Ar šios vertybės pasireiškia ir klasėje?
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Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas: 
•	 ugdysis kūrybiškumą;
•	 ugdysis pilietiškumą;
•	 gerės mokinių tarpusavio santykiai;
•	 didės asmeninio indelio į komandinį darbą svarbos suvokimas. 

19 pav. https://en.calameo.com/
read/0014950060b22dd089bef
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Žiemos olimpinių žaidynių medaliai. Medaliai, pavadinti „Tongxin“, reiškiantys „kartu kaip vienas“, 

turi penkis koncentrinius žiedus, įkūnijančius tradicinę kinų harmonijos tarp dangaus, žemės ir žmonių 
filosofiją. Medaliai, atspindintys Kinijos kultūrą ir dvasią, apima novatoriškas idėjas ir įkvepiantį meninin-
kų kūrybiškumą.

Medalio dizainas buvo įkvėptas kiniško nefrito dirbinio „Bi“ – dvigubo nefrito disko. Nefritas laikomas 
neįkainojamu papuošalu tradicinėje kinų kultūroje. Medaliai yra garbės ir nepaliaujamų sportininkų pa-
stangų liudijimas. Dizainas taip pat simbolizuoja olimpinę dvasią suburti žmones iš viso pasaulio daly-
vauti žaidynėse. Laikydami rankose medalius, sportininkai pirmiausia prisilies prie senovės kinų kultūrą 
įkūnijančių detalių. Atidžiau įsižiūrėję, apskritime galime pamatyti snaigių raštus, o kitoje pusėje – dan-
gaus raštus.

Medalių dizainas atkartoja 2008 m. Pekino olimpinių žaidynių medalius su nefritu, sustiprindamas Pe-
kino, kaip pirmojo „dvigubo olimpinio miesto“, kuriame vyko vasaros ir žiemos olimpinės ir paralimpinės 
žaidynės, reikšmę.
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2022 m. Pekino žiemos olimpinių žaidynių emblema yra išgraviruota antroje medalio pusėje, o aplink 

jį išgraviruotas visas kinų žaidynių pavadinimas （北京2022年第24届冬季奥林匹克运动会). Kiekvienos 
rungties pavadinimas bus išgraviruotas antroje medalio pusėje, ant paskutinio žiedo. Taip pat antroje 
medalio pusėje žieduose yra išgraviruoti 24 taškai ir lankai, panašūs į senovinį astronominį žemėlapį. 
Tai simbolizuoja didžiulį žvaigždėtą dangų, žmogaus ir gamtos harmoniją bei sportininkų ambicijas per 
žaidynes pasiekti aukščiausią savo rezultatyvumo viršūnę.

Remiantis principu, kad ir olimpinės, ir paralimpinės žaidynės yra vienodai ypatingos, olimpinių ir pa-
ralimpinių žiemos žaidynių medaliai yra įkvėpti tos pačios koncepcijos naudojant tą patį dizainą (https://
olympics.com/ioc/news/beijing-2022-medals-revealed).
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UŽDUoTIS 

Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, etika, dailė ir technologijos, klasės valandėlė.
Užduoties aprašymas: įsivaizduokite, kad kitos žiemos olimpinės žaidynės vyks Lietuvoje, Ignalinoje. 

Sukurkite, dekoruokite ir padarykite medalius. 
Diskusija: ką reiškia medalis sportininkui? Kiek jis kainuoja? Ar tik medalis yra sportininko siekiamybė? 
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas:
•	 žinos olimpinio medalio kūrimo pagrindus; 
•	 žinos, kokie yra olimpiniai medaliai ir ką jie reiškia sportininkui, šaliai; 
•	 mokysis aptarti ir vertinti savo kūrinius, kūrybos procesą;
•	 gebės saugiai elgtis su įrankiais ir sutvarkyti darbo priemones bei vietą.
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2022 m. žiemos olimpinėse žaidynėse Pekine bus naudojamos ir esamos, ir visiškai naujos arenos, kurios 
yra statomos specialiai šiam renginiui. Pekinas turi unikalų pranašumą, nes 2008 m. čia buvo surengtos 
vasaros žaidynės, todėl miestas jau turi keletą neįtikėtinų vietų, kurios bus pakartotinai naudojamos 2022 
m. žiemos olimpinėms žaidynėms (https://www.roadtrips.com/winter-games/2022-beijing-packages/ve-
nues/). 

Nors Pekinas yra laikomas pagrindiniu žaidynes priimančiu miestu-šeimininku, iš tiesų varžybos vyks 
trijose skirtingose zonose: Pekine, Jančinge (Yanqing) ir Džangdziakou (Zhangjiakou). 

Pekino zona. Atidarymo ir uždarymo ceremonijos vyks nacionaliniame stadione – „Paukščio lizde“, 
pagrindiniame 2008 m. Pekino olimpinių žaidynių stadione. Pekino centre vyks visi sporto renginiai ant 
ledo: čiuožimas, ledo ritulys ir akmenslydis (kerlingas) (https://olympics.com/en/beijing-2022/venues). 

Jančingo (Yanqing) zona. Ši zona įsikūrusi 75 km į šiaurės vakarus nuo Pekino miesto centro. Jan-
čingas yra kalnuotas Kinijos sostinės priemiestis, alsuojantis karštomis versmėmis, nacionaliniais par-
kais, slidinėjimo kurortais ir Didžiosios Kinijos sienos Badalingo dalimi. Jančingo olimpinėse arenose bus 
rengiamos kalnų slidinėjimo, bobslėjaus, rogučių sporto ir skeletono varžybos (https://olympics.com/en/
beijing-2022/venues).

Džangdziakou (Zhangjiakou) zona. Džangdziakou yra populiari Kinijos slidinėjimo vieta maždaug 180 
km į šiaurės vakarus nuo Pekino. Naujai nutiestas tarpmiestinis geležinkelis Pekinas – Džangdziakou per 
1  valandą svečius perkelia tarp visų trijų žiemos olimpinių žaidynių zonų. Džangdziakou arenose bus 
surengta dauguma slidinėjimo ir snieglenčių sporto renginių, įskaitant laisvąjį stilių, lygumų slidinėjimą, 
šuolius su slidėmis, šiaurės dvikovę ir biatloną (https://olympics.com/en/beijing-2022/venues).

4. SPoRTo oBJEKTAI PEKINo ŽIEMoS oLIMPINĖSE ŽAIDyNĖSE
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UŽDUoTIS 

2022 m. žiemos olimpinių žaidynių zonos
Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, klasės valandėlė
Užduotis: žemėlapyje surašykite žiemos olimpinių žaidynių vietas ir sporto šakas. Mokytojas moki-

niams išdalina Kinijos žemėlapius.
Diskusija:
1. Kokias olimpines žiemos sporto šakas žinote? Apibūdinkite.
2. Kokių gamtinių sąlygų reikia atskiroms olimpinėms žiemos sporto šakoms?
3. Apibūdinkite, kaip atrodo olimpinių žiemos sporto šakų inventorius? 
4. Ar turite namuose žiemos sporto šakų inventoriaus?
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas: 
•	 žinos miestus, kuriuose vyks žiemos olimpinės žaidynės; 
•	 žinos, kurioje Kinijos vietoje yra miestai, priimsiantys žiemos olimpines žaidynes;
•	 gebės žemėlapyje nustatyti tikslias vietas, kus vyks žiemos olimpinės žaidynės;
•	 išplės supratimą apie žiemos sporto šakas.

20 pav. 2022 m. žiemos olimpinių žaidynių zonos. (https://www.beijing2022.cn/en/)
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UŽDUoTIS 

2022 m. Žiemos olimpinių žaidynių arenos
Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, geografija, klasės valandėlė
Užduotis: Ką žinote apie Pekino olimpinių žaidynių sporto objektus?
Užduoties aprašymas. Atsakykite į klausimus. Užduotį galima atlikti grupėmis, kurioms paskiriamos, 

pvz., trys arenos.
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šias žinias, gebėjimus, nuostatas: 
•	 susipažins su sporto objektais;
•	 gebės ieškoti informacijos;
•	 gebės dirbti komandoje.

Nacionalinė greitojo čiuožimo arena – „Ledo 
kaspinas“

1. Kurioje zonoje yra?
2. Kiek žiūrovų telpa?
3. Kokie geriausi pasaulio sportininkai dalyvaus 

šiose olimpinėse žaidynėse (parašykite bent 
po vieną moterį ir vyrą)?

4. Kurie Lietuvos sportininkai galėtų varžytis šioje 
arenoje?

21 pav. https://www.insidethegames.biz/ar-
ticles/1101242/beijing-2022-ice-rinks-construction 
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Sostinės gimnazija 
1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos vyks šioje are-

noje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio sportininkai daly-

vaus šiose olimpinėse žaidynėse (parašy-
kite bent po vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai galėtų varžytis 
šioje arenoje?

Vukesongo (Wukesong) sporto centras
1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos vyks šioje are-

noje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio sportininkai daly-

vaus šiose olimpinėse žaidynėse (parašy-
kite bent po vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai galėtų varžytis 
šioje arenoje?

22 pav. https://olympics.com/ioc/news/wukesong-
sports-centre-beijing-venue-for-both-the-summer-and-
winter-games 
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Nacionalinis plaukimo centras „Ledo 

kubas“
1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos vyks šioje 

arenoje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio sportininkai da-

lyvaus šiose olimpinėse žaidynėse (pa-
rašykite bent po vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai galėtų var-
žytis šioje arenoje?

„Big Air Shougang“ arena 
1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos vyks šioje 

arenoje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio sportininkai da-

lyvaus šiose olimpinėse žaidynėse (pa-
rašykite bent po vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai galėtų var-
žytis šioje arenoje?

23 pav. https://www.insidethegames.biz/ar-
ticles/1101408/beijing-2022-ice-cube

24 pav. https://www.chinadailyhk.com/ 
articles/167/45/235/1572681900228.html
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centras

1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos vyks 

šioje arenoje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio sporti-

ninkai dalyvaus šiose olimpinėse 
žaidynėse (parašykite bent po 
vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai galė-
tų varžytis šioje arenoje?

Nacionalinis slidinėjimo centras 
1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos vyks 

šioje arenoje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio sporti-

ninkai dalyvaus šiose olimpinėse 
žaidynėse (parašykite bent po 
vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai galė-
tų varžytis šioje arenoje?

25 pav. https://www.chinadailyhk.com/ar-
ticle/154091

26 pav. https://2022beijingolympics.com/cross-coun-
try-skiing
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Nacionalinis biatlono centras
1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos 

vyks šioje arenoje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio spor-

tininkai dalyvaus šiose olim-
pinėse žaidynėse (parašykite 
bent po vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai ga-
lėtų varžytis šioje arenoje?

Gentingo sniego parkas 
1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos 

vyks šioje arenoje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio spor-

tininkai dalyvaus šiose olim-
pinėse žaidynėse (parašykite 
bent po vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai ga-
lėtų varžytis šioje arenoje?

27 pav. https://www.chinadragontours.com/biathlon-of-
2022-winter-olympics.html

28 pav. http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/24/
WS614d37e9a310cdd39bc6b436.html
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Nacionalinis kalnų slidinėjimo 

centras
1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos 

vyks šioje arenoje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio sporti-

ninkai dalyvaus šiose olimpinė-
se žaidynėse (parašykite bent 
po vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai ga-
lėtų varžytis šioje arenoje?

Nacionalinis slydimo centras
1. Kurioje zonoje yra?
2. Kokių sporto šakų varžybos 

vyks šioje arenoje?
3. Kiek žiūrovų telpa?
4. Kokie geriausi pasaulio sporti-

ninkai dalyvaus šiose olimpinė-
se žaidynėse (parašykite bent 
po vieną moterį ir vyrą)?

5. Kurie Lietuvos sportininkai ga-
lėtų varžytis šioje arenoje?

29 pav. https://www.beijing2022.
cn/a/20160729/043861.htm 
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UŽDUoTIS 

2022 m. Žiemos olimpinių žaidynių sporto objektai
Mokomieji dalykai: fizinis ugdymas, dailė ir technologijos.
Užduotis: suprojektuokite arba nupieškite pasirinktą 2022 m. žiemos olimpinių žaidynių sporto objek-

tą.
Laukiami rezultatai
Mokiniai plėtos šiuos gebėjimus:
•	 ugdysis kūrybiškumą; 
•	 gerės mokinių tarpusavio santykiai;
•	 lavins grafinį mąstymą.
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