
VIRTUALAUS TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ RAIŠKIOJO SKAITYMO  KONKURSO   

 ,,DEKLAMUOJU GIMTAJAM KRAŠTUI‘‘ 

NUOSTATAI 

 

                                   I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. Virtualaus tarptautinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų  ir pradinių klasių mokinių 

raiškiojo skaitymo konkurso ,,Deklamuoju gimtajam kraštui“ nuostatai (toliau - konkursas)  sąlygos 

reglamentuoja konkurso tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką, dalyvius bei dalyvių apdovanojimą.  

2. Konkurso organizatoriai Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“. 

3. Konkursas skirtas vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, paminėti. 

4. Informacija apie konkursą skelbiama Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė‘‘ interneto svetainėje 

ir facebook paskyroje. 

                                       II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, raiškos gebėjimus, sceninę kultūrą. 

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. ugdyti meilę, pagarbą savo kraštui, lietuviškam žodžiui; 

6.2. puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką; 

6.3. sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumui, saviraiškai, originalumui; 

6.4. ugdyti ir puoselėti meninio žodžio suvokimą. 

                                 III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai  ir 1-4 klasių mokiniai. 

8. Konkursas organizuojamas keturiose amžiaus grupėse: 

Ikimokyklinio amžiaus vaikams; 

Priešmokyklinio amžiaus vaikams; 

I-II klasių mokiniams; 

III-IV klasių mokiniams. 

9. Mokiniai parengia po 1 eilėraštį ar jo ištrauką. Galima deklamuoti tarmiškai. Kūrinio trukmė iki 2 

min.  

10. Konkursas vyksta dviem etapais. 

11. Pirmasis skaitovų atrankos etapas darželiuose, mokyklose vyksta iki vasario 3 dienos. Skaitovas, 

užėmęs pirmąją vietą, dalyvauja antrame etape. 

12. Antras etapas vyks 2022 m. vasario 15 d. Lazdijų mokyklos - darželio ,,Kregždutė“ paskelbtoje 

TEAMS platformoje.  

13. Iš kiekvienos ugdymo įstaigos tarptautiniame konkurse gali dalyvauti po vieną kiekvienos 

amžiaus grupės ugdytinį. 



14. Vertinimo komisija sudaroma Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktorės įsakymu.  

15. Konkurso metu bus atrenkamos 3 prizinės vietos kiekvienoje amžiaus grupėje. 

16. Vertinimo kriterijai: kūrinio pasirinkimas; jo atitikimas skaitovo amžiui ir gyvenimo patirčiai;  

skaitovo gebėjimas aiškiai ir suprantamai perteikti klausytojui pasirinkto kūrinio mintį (temą, idėją); 

skaitovo gebėjimas emociškai paveikti klausytoją; skaitovo žodžio raiškumas; sceninė laikysena; 

skaitovo gebėjimas kalbėti garsiai, aiškiai, organiškai (natūraliai); skaitovo kalbos kultūros kokybė. 

17. Dalyvių paraiškas ir filmuotą (telefonu, fotoaparatu ar filmavimo kamera) vaizdo medžiagos 

įrašą pateikti iki 2022 m. vasario 5 dienos. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

paraiškas ir filmuotą įrašą prašome teikti el. pašto adresu dkazakeviciene18@gmail.com 

 1-4 klasių mokinių paraiškas ir filmuotą įrašą prašome teikti el. pašto adresu 

rita.balytiene@gmail.com.  

(Paraiška pridedama, priedas Nr. 1) 

18. Papildoma informacija teikiama tel. +370 687 57020. 

                           IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Ugdymo įstaigų pedagogai, su mokiniais dalyvavę konkurse, gaus Lazdijų švietimo centro 

pažymą apie dalyvavimą renginyje (išsiųsime el. paštu). 

20. Konkurso laimėtojai bus apdovanojami Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ diplomais, kiti 

dalyviai - padėkos raštais (išsiųsime el. paštu).  

21. Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus (apie pakeitimus 

informuojant kiekvieną įstaigą). 

22. Jei kyla klausimų dėl konkurso nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai turi 

kreiptis į asmenį, atsakingą už konkursą. 
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   Priedas Nr.1 

VIRTUALAUS TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ RAIŠKIOJO SKAITYMO  KONKURSO   

 ,,DEKLAMUOJU GIMTAJAM KRAŠTUI‘‘ 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas ............................................................................................................................ 

El. paštas ............................................................................................................................................... 

Telefono numeris .................................................................................................................................. 

 

Amžiaus grupė Mokykla Mokinio 

vardas ir 

pavardė 

Kūrinio autorius ir 

pavadinimas 

 

Mokytojo vardas 

ir pavardė 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

    

Priešmokyklinis 

ugdymas 

    

1-2 klasė     

3-4 klasė     

 

SUTIKIMAS 

DĖL MOKINIO FILMAVIMO IR VIDEO MEDŽIAGOS VIEŠINIMO 
 

2022 m.  __________d. 

 

 

            Sutinkame / nesutinkame (tinkamą žodį pabraukti), kad Virtualaus tarptautinio 

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų  ir pradinių klasių mokinių raiškiojo skaitymo 

konkurso ,,Deklamuoju gimtajam kraštui“  reikmėms mūsų 

vaikas__________________________________________, ___ kl. mokinys(-ė),  būtų filmuojamas.  

 

_____________               ___________                                     _____________________________ 

Data                                parašas                                             vardas, pavardė  

_____________               ___________                                     _____________________________ 

Data                                parašas                                             vardas, pavardė  
 

(Vieno iš tėvų, abiejų parašas) 


