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TARPTAUTINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ IR DAILYRAŠČIO
KONKURSAS

,,Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“

Eilėraščiai, ypač tie, kuriuos išmokstame mintinai vaikystėje, yra žodžių, esančių mūsų
sielos saugykloje, šaltinis. Eilėraščiuose užfiksuota tai, ko suaugęs net nepastebi, bet kas mažam
vaikui gali būti labai svarbu. Akimirka, nuotaika, būsena susilieja į vientisą džiugų ir saugų pasaulį.
Skaitymas vaikams padeda lavinti pagrindinius svarbiausius gebėjimus. Gebėjimus, kurie atveria
kalbėjimo ir rašymo galimybes.
Teigiama, kad mažus vaikus labai veikia eilėraščio melodija. Turbūt neatsitiktinai
lopšinių tekstai tokie elementarūs – vaikas būdavo veikiamas balsu, intonacija, judesiais.
Skaitydamas eilėraščius vaikas mokosi suprasti vidinį pasaulį, jausmus, lavina savo vaizduotę, kuria
aplinkos vaizdą, mokosi pajausti žodžio grožį, jo prasmę bei rimą.
Suvokdami

ypatingą eilėraščio reikšmę augančiai asmenybei, norime paskatinti

susidraugauti su poezija ir kviečiame dalyvauti konkurse ,,Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“.
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarptautinio pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurso „Per pasaulį su
lietuvišku eilėraščiu“ nuostatai nustato šio konkurso organizavimo, dalyvių vertinimo ir
apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ organizatorės Vilniaus Simono Daukanto
progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės: Jolanta Valasinavičienė (tel. nr.
+37067113122, el. paštas valjjola@gmail.com), Vilma Leskauskienė (tel. nr. +37065658230, el.
paštas vilma.progimnazija@gmail.com), koordinatorė Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos
pradinio ugdymo skyriaus vedėja Alvyda Blockuvienė (tel. nr. 852136262).
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3. Ugdymo įstaiga numato konkurso tikslus, laiką, dalyvius, konkurso laimėtojų nustatymo ir
dalyvių apdovanojimo tvarką.
4. Informacijos apie konkursą sklaida vykdoma pasitelkiant užsienio šalių lietuvių
bendruomenes.
II. SKYRIUS
TIKSLAI
5. Skatinti raiškiai skaityti lietuvių rašytojų kurtus eilėraščius.

6. Ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.
7. Ugdyti socialines ir moralines nuostatas, turtinti kalbą, kūrybiškumą ir saviraišką.
8. Bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio šalių lietuvių bendruomenėmis, puoselėjančiomis
lietuvių tautos tradicijas ir vertybes.

III. SKYRIUS
VYKDYMO LAIKAS
9. Konkursas vykdomas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. vasario 20 d.

IV. SKYRIUS
DALYVIAI
10. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir lietuviškų, užsienyje esančių, mokyklų
1–4 klasių (6 - 11metų) mokiniai.

V. SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
11. Mokiniai skaito lietuvių poetų eilėraščius, išsirenka labiausiai patikusį. Eilėraščio ištrauką
(2-3 posmus) nurašo dailyraščiu ir iliustruoja.
12. Iliustracija gali būti atlikta įvairiomis priemonėmis: guašu, pastele, tušu, kreidelėmis,
flomasteriais, pieštukais ar kt.
13. Dailyraštis rašomas rašaliniu parkeriu. Visas darbas atliekamas A3 formato lapo vienoje
pusėje: dešinėje – dailyraštis, kairėje – iliustracija.

3
14. Ant darbų, dešiniajame apatiniame kampe, turi būti priklijuota kompiuteriu surinkta
kortelė (žr. pavyzdį), kurioje nurodyta: eilėraščio pavadinimas, darbo autoriaus vardas, pavardė,
amžius, mokyklos pavadinimas, darbo vadovas (jeigu yra).

Eilėraščio pavadinimas
Mokinio vardas, pavardė
Amžius
Mokykla
Mokytoja (-as)

15. Kartu su darbais arba el. paštu valjjola@gmail.com būtina pateikti dalyvaujančių
mokinių bei juos paruošusių mokytojų sąrašą (priedas Nr.1).
Iš vienos klasės prašome siųsti ne daugiau kaip 5 darbus.
16. Darbus pristatyti iki 2021m. vasario mėn. 20 d. į Vilniaus Simono Daukanto
progimnaziją (405 ir 408 kab.), adresu:
Konkursui „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu “
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
Naugarduko g. 7,
LT-03231 Vilnius
Lietuva
17. Dalyviai ne iš Lietuvos gali siųsti darbų nuotraukas el. paštu valjjola@gmail.com
18. Nuo 2021 m. vasario mėn. 21 d. pateikti darbai nebus priimami.

VI. SKYRIUS
KONKURSO LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

19. Darbus vertins Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus sudaryta ir
patvirtinta komisija, kuri atrinks ir apdovanos 12 geriausių darbų.
20. Komisija, vertindama darbus, atsižvelgs į šiuos kriterijus:
20.1. iliustracijos originalumas ir technikos savitumas;
20.2. eiliuoto teksto išdėstymas, rašto aiškumas ir tolygumas;
20.3. estetinis viso darbo vaizdas.
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VII. SKYRIUS
KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

21. Laureatai bus paskelbti Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 2021 m. vasario 28 d.
svetainėje http://www.daukantoprogimnazija.vilnius.lm.lt
22. Geriausių darbų autoriai ir mokytojai, parengę konkurso laureatus, bus apdovanoti
padėkos raštais, kurie bus išsiųsti elektroniniu paštu.
23. Padėka mokiniams ir pažyma mokytojams apie dalyvavimą konkurse bus išsiųsta
asmeniškai elektroniniu paštu.

VIII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Konkurso darbų paroda bus eksponuojama Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje
nuo 2021 m. vasario 28 d. iki 2021 m. kovo 31 d.
25. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, neatitinkančių nuostatų reikalavimų.
26. Darbai autoriams negrąžinami.

Parengė:
Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytojos
Jolanta Valasinavičienė,
Vilma Leskauskienė

_______________________

SUDERINTA
Alvyda Blockuvienė
Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
2020-11-18
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Priedas Nr.1

Tarptautinio pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurso
,,Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“

Dalyvių darbų lydraštis
____________________________________________________
(Mokyklos pavadinimas, adresas)

Mokinio vardas,
pavardė
1.
2.

Parengusio mokytojo
vardas,
pavardė

Mokytojo el. pašto
adresas

