
 

                   PATVIRTINTA 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus  

2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V– 6 

 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ VIRTUALAUS VIDEO KONKURSO  

„VAIKAI IR POKŠTAI“  NUOSTATAI 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualaus video konkurso „Vaikai 

ir pokštai“ (toliau - konkursas) nuostatai nustato konkurso tikslus, uždavinius, organizatorius, 

dalyvius, konkurso organizavimo tvarką ir sąlygas. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Konkurso tikslas – skatinti vaikų meninę saviraišką, meistriškumą, kūrybines iniciatyvas bei 

asmeninį tobulėjimą. 

3. Uždaviniai: 

3.1. Ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus. 

3.2. Didinti kūrybiškumą, entuziazmą, kūrybines pastangas bei saviraiškos laisvę, sudarant 

sąlygas idėjų realizavimui. 

3.3. Suteikti galimybes vaikams išreikšti save, pristatyti savo pokštus, didinti pasitikėjimą 

savimi.  

3.4. Siekti vaikų demonstruojamo pokšto kokybės, originalumo, puoselėti pristatymo kultūrą. 

 

III. DALYVIAI 

 

4. Virtualiame konkurse gali dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

5. Konkurse gali dalyvauti tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

6. Konkursui vienas ikimokyklinės ar priešmokyklinės grupės ugdytinis su pedagogu turi paruošti 

estetišką pasirodymą, kuriame atsiskleistų pokštas. 

7. Konkurso dalyviai turi parengti video pasirodymą, kurio trukmė – nuo 30 sek. iki 2 min. 

8. Reikalavimai vaizdo įrašui: gera garso bei vaizdo kokybė, nepriekaištinga filmavimo vietos estetinė 

aplinka, vaizdo įrašas filmuojamas, mobilųjį įrenginį laikant horizontaliai. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Kiekvienas dalyvis konkursui pateikia ir įkelia nufilmuotą savo pasirodymo vaizdo įrašą į 

socialinę internetinę Facebook grupę: Konkursas  ,,Vaikai ir pokštai“ nuo  2022 m. 

sausio 17 d. iki 2022 m. sausio 28 d.  

10. Prie kiekvieno įkelto video viršuje, būtina parašyti ugdymo įstaigos pavadinimą, autoriaus (- ių) 

vardą ir pavardę, grupės pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą. 

 

VI . DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS 

 

11. Visi virtualaus konkurso dalyviai bus apdovanoti organizatoriaus padėkos raštais. 

12. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins sudaryta komisija. 



13. Originaliausių ir kūrybiškiausių pokštų autoriams bus įsteigti prizai.    

14. Pedagogams, rengusiems ugdytinius, bus išduodamos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

nemokamos elektroninės pažymos apie ugdytinių parengimą. Elektroninės pažymos talpinamos 

tinklapyje https://www.srspt.eu/ skiltyje „Pedagogams“ – „Pažymos“. Atskirai į įstaigas 

nesiunčiama. 

15. Konkurso organizatoriams pageidaujant, jiems bus parengtos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

metodinės pažymos (10 priedas) (1,50 Eur). 

 

VII. ORGANIZATORIAI 
 

16. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“. 

17. Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba. 

18. Konkurso koordinatorės: 

- Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Dovilė Dubinskienė, tel. (8 41) 58 16 59, el. paštas kursenunykstukas@gmail.com 

  auklėtojos metodininkės: 

- Virginija Sutkienė, tel. 86246638 el. paštas vsutkienė@gmail.com 

- Loreta Mickevičienė, tel. 861030030 el. paštas aterroll@gmail.com 

- Eugenija Jurkienė, tel. 861681533, el. paštas auguciux@yahoo.com 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

20. Ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimų rinkimą, dėl vaizdinės medžiagos ir dalyvių asmens 

duomenų (vardas, pavardė) viešinimo. 

21. Kontaktiniai asmenys informacijai: 

- Virginija Sutkienė, tel. 86246638 el. paštas vsutkienė@gmail.com 

- Loreta Mickevičienė, tel. 861030030 el. paštas aterroll@gmail.com 

- Eugenija Jurkienė, tel. 861681533, el. paštas auguciux@yahoo.com 

   Konkurso nuostatai   skelbiami lopšelio–darželio „Nykštukas“ tinklapyje 

https://www.kursenunykstukas.lt/ 
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