
PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ 

direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. 

Įsakymu Nr. V-4 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS ,,MANO RIEŠINĖ“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio konkurso „Mano riešinė“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

(toliau – Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, sąlygas, dalyvius, 

organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso nuostatai skelbiami lopšelio-darželio „Traukinukas“ tinklalapyje 

http://darzelistraukinukas.lt/. 

3. Konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Traukinukas“ (S. Daukanto g. 39, 

Klaipėda 92229; tel. 8 46 410 601, el. paštas: info@darzelistraukinukas.lt), partneris 

Klaipėdos P. Domšaičio galerija. Konkurso koordinatorės – direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Larisa Belova, ikimokyklinio ugdymo pedagogės Vera Afanasjeva, Roma 

Jakštienė. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, panaudojant gamtinę 

medžiagą ir antrines žaliavas, kuriant  riešinę pagal savo regiono tautinius raštus. 

5. Uždaviniai: 

5.1. puoselėti vaikų tautinę savimonę; 

5.2. atkreipti vaikų dėmesį į ekologiją, skatinti vaikų atsakingą požiūrį į gamtą; 

5.3. ugdyti vaikų saviraišką ir originalumą. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurso dalyvių amžiaus grupės: I grupė 3-5 metų; II grupė 6-7 metų. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

7. Konkursas vyksta trimis etapais: 

7.1. I etapas –  nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. vyksta Konkurso darbų 

priėmimas. 

7.2. II etapas – organizatoriai įvertina, ar Konkursui pateikti darbai atitinka techninius 

reikalavimus. Nuostatus atitinkantys darbai, perduodami vertinimo komisijai. 



7.3. III etapas – atrinkti darbai bus eksponuojami P. Domšaičio meno galerijoje nuo 2018 

m. kovo 19 d. iki 2018 m. kovo 26 d.  

 

V. DARBŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

8. Darbai gali būti pagaminti iš gamtinės medžiagos ir įvairių antrinių žaliavų. Prie 

kiekvieno darbelio turi būti pririšta dalyvio etiketė su juostele. Anketoje nurodomi šie 

duomenys: vaiko vardas, pavardė, amžius, darželis, miestas, pedagogo (tėvų/globėjų) 

vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas, el. paštas. 

9. Turi atsispindėti Lietuvos (Mažoji Lietuva, Aukštaitija, Žemaitija, Sūduva, Dzūkija) 

regiono, kuriame gyvenama, tautiniai raštai. 

10. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio (vaiko) – vienas darbas.  

11. Konkursui pateikiami darbai turi būti tvarkingi, užbaigti, nesutepti, nesuglamžyti  ir 

nedeformuoti.  

12. Darbai  pristatomi į lopšelį-darželį „Traukinukas“ adresu: S. Daukanto g. 39, Klaipėda 

LT 92229; tel. (8 46) 410 601. 

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

13.  Konkurso vertinimo kriterijai: ekologiškumas, temos išplėtojimas, darbų kūrybiškumas,  

originalumas, tautiškumas. 

14. Konkursinius darbus vertins lopšelio-darželio „Traukinukas“ kūrybinė grupė ir   

P. Domšaičio meno galerijos atstovai. 

15. Konkurso rezultatai ir prizininkai bus skelbiami 2018 m. kovo 13 d. lopšelio-darželio 

„Traukinukas“ tinklalapyje http://darzelistraukinukas.lt/. 

16. Komisijos atrinkti darbai bus eksponuojami P. Domšaičio meno galerijoje nuo 2018 m. 

kovo 19 d. iki 2018 m. kovo 26 d.  

17. Baigiamasis renginys bei apdovanojimai vyks P. Domšaičio galerijoje 2018 m. kovo 22 

d. 10.30 val. 

18. Pirmųjų trijų vietų laimėtojai abiejose amžiaus grupėse bus apdovanoti diplomais ir 

prizais. Parodos dalyviams ir pedagogams bus įteiktos arba el. paštu išsiųstos padėkos. 

 

VII.  BAIGIAMOS NUOSTATOS 

 

19. Dalyvaudamas konkurse darbo autorius sutinka, kad jo kūrinys būtų panaudotas konkurso 

organizatorių nuožiūra be papildomo autoriaus sutikimo, skelbiami organizuojančios 

įstaigos elektroninėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose. 

20. Konkurso dalyvių darbai autoriams negrąžinami.  

  



Priedas Nr.1 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO ,,MANO RIEŠINĖ“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius 

 

Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas, el. paštas, telefonas 

 

Pedagogo vardas, pavardė, el. paštas 

 

 

 

 

  



Priedas Nr.2 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO ,,MANO RIEŠINĖ“ 

BENDRAS DALYVIŲ SĄRAŠAS 

_________________________________________________________________ 

(Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas) 

 

Eil. Nr. Vaiko vardas, pavardė Pedagogo vardas, pavardė 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


