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RESPUBLIKINIO VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO
,,LAIMINGA VAIKYSTĖ MAŽŲJŲ AKIMIS“
NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja vaikų piešinių konkurso „Laiminga vaikystė mažųjų
akimis“ (toliau – Konkurso) tikslą, uždavinius, organizavimą, eigą, darbų vertinimą ir laimėtojų
apdovanojimą.
2. Konkursą organizuoja Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, adresas Parko
g. 6, 65192 Varėna, tel. (8 310)-52096, el. paštas – darzelis.zilvitis@varena.lt.
3. Konkurso nuostatai skelbiami „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio tinklapyje
www.varenoszilvitlis.lt, ir svietimo.centras@varena.lt.
4. Konkurso partneris Varėnos švietimo centras.
2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Konkurso
tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
supažindinimas su pagrindinėmis jų teisėmis ir jų amžių atitinkančiomis pareigomis; meninės
raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas.
6. Konkurso uždaviniai:
6.1. Sužinoti, kas yra teisės ir pareigos;
6.2. Mokytis deramo, pagarbaus elgesio su bendraamžiais, tėvais ir kitais
suaugusiais;
6.3. Sužinoti, kokiais atvejais gali ir privalo kreiptis pagalbos;
6.4. Įsidėmėti, kas vaikams yra galima ir kas draudžiama;
6.5. Sužinoti, nuo ko juos turi saugoti suaugusieji;
6.6. Skatinti atskleisti save, savo jausmus įvairiomis meno priemonėmis ir būdais;
6.7. Ugdyti išradingumą ir estetinį skonį.
3. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA
7. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai nuo 3 iki 7
metų amžiaus.
8. Ugdytiniai, naudojantis ugdomąja priemone ,,Vaiko teisės ir pareigos“,
supažindinami su pagrindinėmis jų teisėmis ir primenamos vaikų amžių atitinkančios pareigos.
9. 2019 m. gegužės mėnesį vaikai piešia savo įspūdžius, išgyvenimus apie girdėtus
pasakojimus, aptaria įvairias situacijas, įvykius ir kt., rengia darbų parodas savo įstaigose.

10. Įspūdingiausi vaikų kūrybiniai darbai siunčiami piešinių konkursui „Laiminga
vaikystė mažųjų akimis“. Iš įstaigos tikimės sulaukti ne daugiau trijų-keturių piešinių.
11. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis,
pieštukais ir kt. Piešinio formatas – A4. Priekinėje dešinėje piešinio pusėje priklijuojamas lapelis
su informacija apie piešinio autorių (1 priedas).
12. Kūrybiniai darbai siunčiami paštu arba pristatomi organizatoriams iki 2019 m.
gegužės 29 d. adresu Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, Parko g. 6, Varėna LT-65192,
Irenai Romaškienei arba Silvai Bingelienei.
13. Konkurso dalyviai darbų siuntimo išlaidas sumoka patys.
14. Darbai negrąžinami. Organizatoriai pasilieka teisę darbus naudoti savo nuožiūra,
apie tai neinformuojant autoriaus.
15. Visi darbai 2019 m. birželio - rugpjūčio mėn. bus eksponuojami Varėnos
„Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje, o rugsėjo mėnesį bus eksponuojama Varėnos švietimo
centre.
4. DARBŲ VERTINIMAS IR AUTORIŲ APDOVANOJIMAI
16. Darbus vertins Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu
sudaryta komisija.
17. Darbų vertinimo kriterijai:
17.1.Orginalumas (idėjos, priemonių panaudojimo naujumas, piešinio unikalumas
ir netipiškumas);
17.2. Laisvumas (nesuvaržyta raiška, fantazavimas, žaismingumas);
17.3. Kūrybiškumas (detaliai, vaikiškai, gyvai, nuoširdžiai atliktas darbas).
18. Atrinktų darbų autoriai ir jų pedagogai 2019 m. birželio mėn. bus apdovanoti
diplomais bei atminimo dovanėlėmis. Visi konkurso dalyviai ir pedagogai gaus padėkas
elektroniniu paštu. Pedagogai gaus Varėnos švietimo centro pažymas, liudijančias parengus vaikus
Respublikiniam konkursui.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Visa informacija susijusi su konkursu bus skelbiama Varėnos „Žilvičio“ vaikų
lopšelio-darželio elektroninėje svetainėje: www.varenoszilvitlis.lt, ir svietimo.centras@varena.lt.
20. Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Ireną Romaškienę tel. +370
61526145, el. paštu irena.romaskiene@gmail.com.
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