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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

VAIKŲ MENINIO SKAITYMO FESTIVALIO  

„ČIA SKAMBA LIETUVIŠKAS ŽODIS-2023“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų meninio 

skaitymo festivalio „Čia skamba lietuviškas žodis-2023“ (toliau – festivalio) nuostatai reglamentuoja 

festivalio tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką ir dalyvių apdovanojimą.  

2. Festivalio organizatoriai – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos Neringa Akelaitienė, Asta Paulevičienė, meninio ugdymo mokytoja 

Virginija Rutkauskienė. Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Jurgelaitienė.  

3. Festivalio organizaciniai partneriai – Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras.  

4. Festivalyje kviečiamos  dalyvauti Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigos, teikiančios 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.  

5. Festivalis skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.  

 

II. TIKSLAS  

 

6. Padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams atsiskleisti poezijos mene, ugdyti 

vaikų sceninę kultūrą. Skatinti vaikus plačiau domėtis literatūra, ugdyti kūrybiškumą, originalumą ir 

puoselėti meninio žodžio suvokimą.  

 

III. UŽDAVINIAI 

 

7. Skatinti poreikį skaityti, mylėti ir vertinti knygas. 

8. Skleisti garsiniame literatūros kūrinyje slypinčias prasmes ir grožį. 

9. Diegti pagarbą meniniam žodžiui. 

10. Lavinti estetinį skonį ir atmintį.  

11. Skatinti individualią improvizaciją, saviraišką.  

12. Skatinti vaikus būti atsakingais pilietinės visuomenės nariais bei tenkinti bendravimo 

poreikį.  

 

IV. FESTIVALIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

13. Festivalis organizuojamas dviem etapais:  

13.1. I etapas - iki 2023 m. vasario 28 d. ugdymo įstaigose;  

13.2. II Marijampolės savivaldybės etapas - 2023 m. kovo 9 d. 10 val. Marijampolės 

lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. Registracija nuo 9.30 iki 10 val.  

14. Kiekviena ugdymo įstaiga gali paruošti iki dviejų kūrinių: vieną ikimokyklinio amžiaus 

vaiką, vieną priešmokyklinio amžiaus vaiką.  



15. Skaitovai pasirinktinai gali skaityti poezijos kūrinį arba prozos kūrinio ištrauką. Galimos 

improvizacijos. Skaitovo programos trukmė – 2-5 minutės.  

16. Festivalyje gali skambėti tik meniškai vertingi kūriniai.  

17. Dalyvių registracijos anketą (žr. priedą Nr.1) atsiųsti iki vasario 28 d. el. paštu 

nakelaitiene@gmail.com  

18. Informaciją dėl konkurso organizavimo teikia priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

Neringa Akelaitienė (el.p.nakelaitiene@gmail.com , tel. Nr.+370 699 39769) ir Asta Paulevičienė (el.p. 

astrida0207@gmail.com , tel. Nr. +370 699 75544).  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Mokytojai registruojasi semiplius.lt sistemoje nuo kovo 1 d. iki kovo 9 d.  

21. Pateikdami dalyvio registracijos anketą dalyviai suteikia organizatoriams teisę savo 

nuožiūra naudoti nuotraukas padarytas festivalio metu.  

21. Festivalio dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Priedas Nr. 1 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

VAIKŲ MENINIO SKAITYMO FESTIVALIO „ČIA SKAMBA LIETUVIŠKAS ŽODIS-2023“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas  Skaitovo(ų) vardas, pavardė, amžius 

Kūrinio autorius ir pavadinimas 

Ruošusio mokytojo vardas, pavardė  

 

 1. 

 

 

 

2.  
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