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ŠILALĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

 

 

RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PIEŠINIŲ IR 

KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ KONKURSO 

 „LABAS, BITE, TU DARBŠTUOLE...“ 

 NUOSTATAI 

 

 

                       I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio virtualaus ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių, kūrybinių darbų 

nuotraukų konkurso „Labas, Bite, Tu darbštuole...“ nuostatai reglamentuoja 

konkurso tikslą, uždavinius, vykdymo tvarką. 

2. Konkursas skirtas pasaulinei Bitės dienai, kuri minima gegužės 20 d. 

3. Konkursą organizuoja Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“, ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: Sigita Bartkuvienė (tel. 862038399), Jovita Aužbikavičienė (tel. 

862293674). 

4. Konkurso nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje  

http://www.silalesdarzelis.lt/ 

 

                    II.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas –ugdyti ugdytinių pažinimo ir menines kompetencijas, pagarbą silpnesniam 

gamtos padarėliui, jo atliktam darbui. 

6. Uždaviniai: 

Ugdytiniai: 

6.1. Tobulins vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, meninę kompetenciją; 

6.2. Kurs kūrybinius darbelius, piešinius, naudodamiesi įvairiomis priemonėmis; 

6.3. Jaus ryšį, pagarbą gamtos kūriniams, įgis žinių apie paslaptingą bičių gyvenimą 

ir jų teikiamą naudą; 

6.4. Patirs daug naujų įspūdžių, atradimų. 

 

                                   III.DALYVIAI 

 

7. Konkurse kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, pedagogai. 

 

                                             IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 



 

8. Konkurso „Labas, Bite, Tu darbštuole...“ tematika – piešinys ar kūrybinis darbelis, 

susijęs su bite, jų darbštumu, rūpestingumu ir kt.  

9. Konkursui pateikiami piešiniai/darbeliai  gali būti atlikti bet kokia technika: 

akvarelė, guašas, kreidelės, spalvoti pieštukai, tušas ir kt. Darbeliai megzti, siūti, 

klijuoti ir kt.  

10. Kiekvienam pateiktam piešiniui/darbeliui užpildyti atskirą dalyvio kortelę (Priedas). 

11. Piešinys ar kūrybinis darbelis nufotografuojami ir kokybiškos nuotraukos su dalyvio 

kortele siunčiami adresais: jbutautaite@gmail.com, sigita.bartkuviene@gmail.com 

iki gegužės 30 d.  

12. Konkurso  pradžia 2020 gegužės 11 d., pabaiga 2020 gegužės 30d. 

Iš dalyvių pateiktų nuotraukų bus sukurtas filmukas „Labas, Bite, Tu darbštuole...“ ir 

patalpintas Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ internetinėje svetainėje 

http://www.silalesdarzelis.lt/ 

 

 

                              V. APDOVANOJIMAS 

 

13. Visiems konkurso dalyviams ir mokytojams skiriamos padėkos (atsiunčiamos el. 

paštu). 

 

 

VI.ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS 

14. Konkurso organizatorius Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“.  

Adresas: Kovo 11-osios g. 22, LT-75124 Šilalė 

                        Telefonas: (8 449) 74 496 

                        Faksas: (8 449) 74 496 

                        El. paštas: ziogelis@inbox.lt 

                        Interneto svetainė: www.silalesdarzelis.lt 

15. Kontaktiniai asmenys informacijai ikimokyklinio ugdymo mokytojos Sigita 

Bartkuvienė (tel. 862038399, sigita.bartkuvienė@gmail.com), Jovita Aužbikavičienė 

(tel. 862293674, jbutautaite@gmail.com. ). 

 

 

                     VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

16. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, 

viešai skelbti, platinti konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir 

užsienyje.  

17. Konkurso organizatorius įsipareigoja neviešinti konkurso dalyvių pateiktos 

asmeninės, kontaktinės informacijos. 

18. Konkurso Organizatorius esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo 

sąlygas. 
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                                                                                         Priedas 

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Autoriaus vardas, pavardė  

 

Darbelio pavadinimas  

 

Pedagogo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija, telefono 

numeris, elektroninio pašto adresas 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas 

 

 

 

 
. 


