
                                                                                                     PATVIRTINTA 

               Jonavos lopšelio–darželio ,,Dobilas“ 

                                                                                                     direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. 

                                                                                                     įsakymu Nr. 1V-16 

 

 

VIRTUALAUS RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MAŽŲJŲ 

SKAITOVŲ KONKURSO „SPALVINGOJE EILĖRAŠČIŲ PIEVELĖJE – 2022“  

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

          1. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų mažųjų skaitovų konkurso (toliau – skaitovų 

konkursas) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

          2. Skaitovų konkursą organizuoja Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ (toliau – 

darželis), Chemikų g. 33, LT-55238 Jonava, tel. (8 349) 65 083, el. p. info@dobilas-jonava.lt  

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

          3. Tikslas – padėti atskleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gabumus 

poezijos mene, skatinti kūrybinius polinkius.  

          4. Uždaviniai:  

          4.1. skatinti mylėti gimtąjį žodį, gebėti jį reikšti; 

          4.2. atskleisti vaikų kūrybinius gebėjimus;  

          4.3. skatinti vaikų individualią saviraišką;  

          4.4. plėsti kultūrinį akiratį; 

          4.5. skatinti švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

          5.  Konkursas organizuojamas 2 etapais: 

          5.1. I – asis etapas organizuojamas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

          5.2. II – ąjį etapą organizuoja Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“. 

          6.  Konkurso dalyviai:  

          6.1. konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai; 

          6.2. vienai ugdymo įstaigai atstovauja 1-3 vaikai. 

          7.  Konkurso reikalavimai:  
          7.1. kiekvienas dalyvis pasirenka po vieną poezijos kūrinį (vaikų poetų sukurtą eilėraštį);  

          7.2. pageidautina, kad poezijos kūriniu skaitovas atskleistų pavasario gamtos grožį, spalvas, 

nuotaiką, išsakytų savo pomėgius, svajones, norus, išreikštų džiaugsmą, nuostabą ar susižavėjimą; 

          7.3. tas pats dalyvis konkurse dalyvauja tik vieną kartą.  

           8. Gavus registracijos anketą, bus išsiųsta nuoroda, kur iki 2022 m. kovo 25 d. reikės įkelti 

filmuotą pasirodymą. Filmuota medžiaga bus matoma tik konkurso dalyviams. 

 

mailto:info@dobilas-jonava.lt


IV SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

          9. Dalyvio registracijos anketą (priedas Nr.1) siųsti iki 2022 m. kovo 18 d. el. paštu 

spalvingojepieveleje@gmail.com  

 

V SKYRIUS 

KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

          10. Mažuosius skaitovus vertins sudaryta vertinimo komisija, kuri iš pateiktos dalyvių video 

medžiagos iki 2022 m. balandžio 8 d. atrinks laureatus. 

          11. Vertinimo kriterijai (10-ies balų sistemoje): 

          11.1. tinkamas vaiko amžiui eilėraštis; 

          11.2. artistiškumas, individuali saviraiška; 

          11.3. gebėjimas įtaigiu žodžiu, emocija veikti klausytojus. 

          12. Laureatais skelbiami daugiausiai balų surinkę skaitovai.  

          13. Laureatai bus paskelbti iki balandžio 9 d. darželio „Facebook“ puslapyje. 

          14. Visiems virtualaus konkurso dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti organizatoriaus 

padėkos raštai. 

          15. Laureatai apdovanojami diplomais ir dovanėlėmis. 

 

VI SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 
 

          16. Skaitovų konkursą organizuoja darželio darbo grupė: pavaduotoja ugdymui Neringa 

Petrusevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Dijana Borisovienė, meninio ugdymo 

mokytoja Rasa Petrusevičienė, vyr. mokytojos Daiva Tuskienė, Irena Jankauskienė, mokytojos 

Ingrida Paplauskienė ir Agnė Pajaujytė. Konkurso koordinatorė – darželio direktorė Jurgita 

Macionienė. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

          17. Dalyvavimas virtualiame konkurse yra laikomas dalyvių sutikimu su visomis konkurso 

sąlygomis. 

          18. Pateikdamas registracijos anketą dalyvauti konkurse, dalyvis sutinka, kad renginio metu 

sukaupta vaizdinė ir garsinė medžiaga informaciniais tikslais būtų naudojama internetinėje erdvėje, 

įstaigos „Facebook“ puslapyje.  

          19. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus. 

          20. Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome rašyti el. paštu dborisoviene@gmail.com 

arba skambinti tel. 8 616 93 950. 
______________________ 
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Priedas Nr. 1 
 

 

VIRTUALAUS RESPUBLIKINIO  IKIMOKYKLINIO UGDYMO  ĮSTAIGŲ 

MAŽŲJŲ SKAITOVŲ KONKURSO 

„SPALVINGOJE EILĖRAŠČIŲ PIEVELĖJE – 2022‘‘ 

 

 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

                                                                            2022- 02 –  
 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas, el. paštas  

Skaitovo vardas, pavardė, amžius  

Pedagogo, parengusio skaitovą, vardas, 

pavardė 

 

Pasirikto eilėraščio autorius, pavadinimas  

Kontaktinio asmens telefonas, elektroninio 

pašto adresas 

 

 

 

 

 

 

 

 


