
PATVIRTINTA  
VšĮ ,,Saulės” privačios gimnazijos  
Direktoriaus 2021 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-57  

 

TARPTAUTINIO PRADINIŲ KLASIŲ INTEGRUOTO ANGLŲ KALBOS BEI  

DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ  VIRTUALAUS KONKURSO  

„KURIU ŽIEMUŽĖS PASAKĄ 2021“  

NUOSTATAI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tarptautinio pradinių klasių kūrybinių darbų integruoto anglų kalbos bei dailės ir technologijų 

virtualaus konkurso „KURIU ŽIEMUŽĖS PASAKĄ 2021“ (toliau – Konkurso) nuostatai 

reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius ir organizavimo tvarką.  

2. Konkursą organizuoja VšĮ ,,Saulės” privačios gimnazijos pradinių klasių metodinė grupė. 

3. Konkurso organizatoriai kviečia pradinių klasių mokinius ir jų anglų kalbos, pradinio ugdymo 

mokytojus į tarptautinį kūrybinių darbų integruotą konkursą.  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konkurso tikslas – skatinti pradinių klasių mokinių kūrybingumą ir gilinti jų anglų kalbos skaitymo 

ir teksto supratimo įgūdžius.  

5. Uždaviniai:  

 5.1. Skatinti  mokinius skaityti pasakas anglų kalba;  

 5.2.  Tobulinti pradinių klasių mokinių skaitymo ir teksto supratimo anglų kalba gebėjimus; 

 5. 3. Suteikti mokiniams galimybę atskleisti kūrybinius gebėjimus bei ugdyti jų originalumą; 

        5. 4.  Ugdyti mokinių kūrybinę vaizduotę, atliekant kūrybinius darbus pasirinktomis  raiškos 

technikomis; 

        5. 5.  Skatinti švietimo įstaigų bendravimą bei bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

6. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio bendrojo ugdymo švietimo įstaigų pradinių 

klasių mokiniai ir lituanistinio švietimo įstaigų (bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo) mokiniai. 

7. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: 

I grupė – 7-8 metų; 

II grupė – 9-10 metų. 

 



IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

8. Konkurso darbų priėmimas vyks iki 2021 m. gruodžio 10 d. 

I etapas 

 Kūrybinių darbų pateikimas, eksponavimas  ir atrinkimas savo mokykloje iki 

2021 m. gruodžio 3 d. Po pristatymo mokyklos sudaryta komisija atrenka 1-3 

kūrybiškiausius, labiausiai temą atskleidžiančius darbus kiekvienoje amžiaus 

grupėje (iš vienos mokyklos ne daugiau kaip 6 kūrybiniai darbai).  

 Užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) ir nufotografuotus darbus JPG formatu 

siunčia el. paštu konkursai.saulevilnius@gmail.com iki 2021 m. gruodžio 10 d. 

Siunčiamo laiško laukelyje ,,Tema” įrašo Konkursui ,,KURIU ŽIEMUŽĖS 

PASAKĄ 2021”.                 

 Apie gautus dalyvių darbus patvirtinsime atskiru el. laišku. Jei tokio negausite iki 

konkurso pabaigos, susisiekite nurodytu paštu asmeniškai. 

II etapas  

Nuo 2021 m. gruodžio 21 d. dalyvių darbai bus eksponuojami VšĮ ,,Saulės” privačios 

gimnazijos specialioje konkursui skirtoje virtualioje parodoje. Konkurso komisijos 

vertinimu bus išrinkti daugiausiai balsų surinkę  kūrybiniai darbai – konkurso 

nugalėtojai.  

 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ ATLIKIMO IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI 

9. Pradinių klasių mokiniai su anglų kalbos mokytojais perskaito pasaką, skirtą atitinkamo amžiaus 

mokiniams: 

    9. 1. Pasaka ,,Pete the Cat Saves Christmas” anglų kalba 7-8 metų mokiniams                                            

( https://youtu.be/C2EjM3AGI3Y ); 

  9.2. Pasaka ,,Owl Moon” anglų kalba 9-10 metų mokiniams   

( https://www.youtube.com/watch?v=IXQefRzVkIM ). 

10. Konkursui pateikiamas kūrybinis darbas gali būti vienas iš 2 grupių: 

I grupė – piešiniai „KURIU ŽIEMUŽĖS PASAKĄ 2021“, atliekami įvairia technika 

(akvarele, guašu, tušu, įvairiomis kreidelėmis, pieštukais ir kt.). Piešinių dydis –  ne 

mažesnis nei A4 formatas ir ne didesnis nei A3 formatas; 

II grupė – erdviniai darbai „KURIU ŽIEMUŽĖS PASAKĄ 2021“, atliekami įvairia 

technika (lipdymas, konstravimas ir kt.) ir įvairiomis priemonėmis (modelinas, 

plastilinas, tekstilė, gamtinės medžiagos, antrinės medžiagos ir kt.). Erdvinių darbų 

dydis ne didesnis nei 50x50 cm. 

11. Darbų skaičius ribojamas: vienas dalyvis pateikia vieną darbą. 

12. Kūrybinių darbų nuotraukos siunčiamos JPG formatu. Nuotraukos turėtų būti kokybiškos, turi būti 

aiškiai matomos mokinio darbo visos detalės, atlikimo technikos ypatumai. 

13. Pateikdami kūrybinius darbus (piešinius, erdvinius darbus), autoriai tampa konkurso dalyviais bei 

sutinka, kad: 

mailto:konkursai.saulevilnius@gmail.com
https://youtu.be/C2EjM3AGI3Y
https://www.santagames.net/stories/a-christmas-dream/default.htm%20)
https://www.youtube.com/watch?v=IXQefRzVkIM


13. 1. Konkursui pateikti kūrybiniai darbai gali būti neatlygintinai naudojami konkurso 

sklaidos tikslais; 

13. 2. Konkursui pateikti kūrybiniai darbai eksponuojami VšĮ ,,Saulės” privačios 

gimnazijos specialioje konkursui skirtoje virtualioje parodoje. 

 

VI. VERTINIMAS 

14. Konkurso rezultatai bus vertinami pagal šiuos kriterijus: 

14. 1. Kūrybinio darbo atitikimas perskaitytą pasaką; 

14. 2. Kūrybiškumas atskleidžiant temą; 

14. 3. Kūrybinio darbo originalumas; 

14. 4. Kūrybinio darbo estetinis vaizdas. 

15. Vertinimo komisija išrinks po tris geriausius darbus kiekvienoje amžiaus grupėje. 

16. Konkurso laimėtojai bus apdovanoti el. diplomais. 

17. Visi konkurso dalyviai ir mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

18. Vertinimo komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

19. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2021 m. gruodžio 21 d. asmeniškai bei VšĮ ,,Saulės” 

privačios gimnazijos specialioje konkursui skirtoje virtualioje erdvėje. 

 

VI. VERTINIMO KOMISIJA 

20. Konkursui pateiktus darbus vertins organizatorių sudaryta komisija:  

Vertinimo komisijos pirmininkė – dailės ir technologijų mokytoja dr. Emilija Urnėžienė. 

Vertinimo komisijos nariai: 

dailės mokytoja ekspertė Rasa Vaitkutė-Žemaitienė, 

pradinio ugdymo metodinės grupės koordinatorė vyr. mokytoja Lina Petrauskienė, 

anglų kalbos mokytoja Agnė Svilainytė,  

pradinio ugdymo vyr.  mokytoja Daiva Gailiušienė, 

pradinio ugdymo vyr. mokytoja Lina Ožalienė. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Konkursui pateikti darbai turi būti autentiški (negali būti nukopijuoti) – už autoriaus teisių 

pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 

22. Konkurso organizatoriai turi teisę parodoje eksponuoti ne visus pateiktus darbus. 

23. Iškilus klausimams kreiptis į konkurso koordinatorę Emiliją Urnėžienę el.paštu 

konkursai.saulevilnius@gmail.com arba telefonu 860605468. 

____________________________________ 

mailto:konkursai.saulevilnius@gmail.com


Tarptautinio pradinių klasių kūrybinių darbų  

integruoto anglų kalbos bei dailės ir technologijų 

virtualaus konkurso „KURIU ŽIEMUŽĖS 

PASAKĄ 2021“ 

nuostatų  

1 priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

Autoriaus vardas, pavardė  

Autoriaus amžius  

Pedagogo(ų) vardas, pavardė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

miestas 

 

Pedagogo el. paštas, 

kontaktinis tel. 

 

Trumpas darbo aprašymas 

(darbo pavadinimas, naudota 

technika) 

 

 

____________________________________ 

 

 


