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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKŲ  MENINIO SKAITYMO KONKURSO,  „ŽODELIAI IŠ MAŽŲ ŠIRDELIŲ“ 

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.Biržų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  meninio skaitymo 

konkursas „Žodeliai iš mažų širdelių“ (toliau – Konkursas)  skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti. 

2. Konkurso organizatorius - Biržų  r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, partneriai - 
Biržų švietimo pagalbos tarnyba (Toliau  - ŠPT). 

3. Konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvavimo sąlygas, jo 
organizavimą ir eigą. Kvietimu dalyvauti individualiai informuojama kiekviena įstaiga. 

 
II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

4. Tikslas - prasmingai paminėti Valstybės atkūrimo šimtmetį, susitelkti bendrai veiklai, 
stiprinančiai pasididžiavimą savo šalimi. 

5. Uždaviniai: 
5.1. skatinti vaikų kūrybiškumą, originalumą, sceninę kultūrą; 
5.2. skatinti švietimo įstaigų pedagogus bendradarbiauti. 
 

III SKYRIUS 
DALYVAVIMO SĄLYGOS  

 
6. Dalyviai – visų Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai.  
7. Konkursas organizuojamas 3-ose amžiaus grupėse: 
7.1. I grupė – 4-5 metų vaikai; 
7.2. II grupė - 5-6 metų vaikai; 
7.3. III grupė - 6-7 metų vaikai; 
7.4. konkurse įstaigą atstovauja  po 1 skaitovą iš kiekvienos amžiaus grupės. 
8. Skaitovai deklamuoja po vieną pasirinktą eilėraštį pagal savo amžiaus grupę. Kūrinio trukmė ne 

ilgesnė kaip 3 minutės.  
 

IV SKYRIUS 
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
9. Konkursas vyksta dviem etapais.  
9.1. Pirmasis etapas vyksta vasario mėn. ugdymo įstaigose. Geriausi, originaliausi skaitovai 

dalyvauja kitame etape.  
9.2. Antrąjį konkurso etapą organizuoja Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla ir 

Biržų ŠPT.  



9.3. Konkursas vyks 2018 m. kovo 22 d. 10 val. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 
mokyklos ikimokykliniame skyriuje. Adresas: Santakos g. 3, Nemunėlio Radviliškis, Biržų raj. 

9.4. Dalyvių registracija vykdoma https://goo.gl/forms/RcfB0Z6GjcjlYmHG3 iki 2018 m. kovo 15 
d.  

9.5. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso laiką, vietą, apie tai iš anksto informuojant 
renginio dalyvius. 

 
V SKYRIUS 

KONKURSO VERTINIMAS 
 

10. Vertinimo kriterijai: 
10.1. Pasirinkto kūrinio atitikimas skaitovo amžių, gyvenimo patirtį;  
10.2. Skaitovo gebėjimas skaityti aiškiai, garsiai, taisyklingai, natūraliai; 
10.3. Pasirinkto kūrinio/poetinio teksto meninė kokybė; 
10.4. Skaitovo sceninis įvaizdis (stovėsena, kūno plastika); 
10.5. Kūrinio nuotaikos, emocijų perteikimas. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

11.Konkurso 1-3 vietų laimėtojai pagal amžiaus grupes apdovanojami Organizatorių Padėkomis.  
12. Renginio organizatoriai ir pedagogai, ruošę vaikus konkursui, gaus Biržų ŠPT pažymas. 
13. Informaciją apie konkursą teikia Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Vaitaitytė, tel. 8-450-55175, konsultantė Audronė Januševičiutė, 
Biržų ŠPT metodininkė, tel. 311 27, el. p. audrapmmmc@gmail.com. 

_________________________ 
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