
 

PATVIRTINTA 

Širvintų meno mokyklos direktoriaus 

                                                                                                2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V1-34 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 

PRADINIŲ (1-4) KLASIŲ MOKINIŲ DAILYRAŠČIO KONKURSO  

„RAŠAU AŠ, RAŠAI TU, RAŠOME VISI KARTU“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

l.   Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (1-4) klasių mokinių 

dailyraščio konkurso „Rašau aš, rašai tu, rašome visi kartu“  (toliau konkursas) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, darbų vertinimo, nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Širvintų rajono pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis.  

3. Konkurse dalyvauja Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių 

mokiniai, vadovaujami mokytojų. 

4. Informacija apie konkursą skelbiama Širvintų meno mokyklos tinklalapyje 

www.menomokykla.lt.  

5. Konkurso tikslas - ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.  

6. Dailyraštis - aiškiai (lengvai įskaitomas) ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis 

parašytas raštas.  

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

               7. Konkurse dalyvauja Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių 

(1-4) klasių mokiniai. 

               8. Skiriamos keturios konkurso dalyvių grupės: pirmos klasės mokiniai, antros klasės 

mokiniai, trečios klasės mokiniai, ketvirtos klasės mokiniai.  

               9. Konkursas  vyks  nuotoliniu  būdu  kovo  30 d.  Mokiniai  pagal  savo  amžiaus  grupes 

turės parašyti tekstą (1 priedas) į pateiktus lapus (3 priedas). Atliktus darbus reikia atsiųsti iki kovo 

26 d. el. paštu olimpiados.sirvintos@gmail.com.  

 

III. REIKALAVIMAI DAILYRAŠČIUI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

10. Dailyraštį 1-4 klasių mokiniai rašo į pateiktus baltus A4 formato lapus su linijomis (3 

priedas): 

 pirmos klasės mokiniai rašo ant pirmai klasei skirtų lapų; 

 antros klasės mokiniai rašo ant antrai klasei skirtų lapų; 

 trečios klasės mokiniai rašo ant viena linija liniuotų lapų į kas antrą eilutę; 

 ketvirtos klasės mokiniai rašo ant liniuoto lapo į kiekvieną eilutę. 

11. Dailyraštis rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis, rašaliniu parkeriu, mėlynu rašalu. 

Korektūros priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan.) naudotis negalima. 

12. Dailyraštis turi tilpti į vieną A4 formato lapą. 

http://www.menomokykla.lt/
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              13. Parašę darbą, kitoje lapo pusėje mokiniai nurodo švietimo įstaigą, klasę, savo vardą ir 

pavardę, mokytojo vardą ir pavardę (2 priedas). Darbus nufotografuoja (abi puses) ir atsiunčia 

olimpiados.sirvintos@gmail.com 

14. Vertinimo kriterijai: 

 teksto išdėstymas; 

 rašto aiškumas ir tolygumas; 

 darbo estetika; 

 atidumas ir kalbos taisyklingumas (darbas su klaidomis ar neatitinkantis pateikto rašyti 

teksto nebus vertinamas). 

 15. Neatitinkantys kriterijų darbai nevertinami. 

IV. APDOVANOJIMAS 

               16. Dalyviai ir nugalėtojai bei jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. 

               17. Padėkos visiems konkurso dalyviams  ir jų mokytojams bus išsiųstos elektroniniu paštu.

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

              18. Papildomą informaciją apie konkursą teikia mokytoja: L. Miliukienė, tel.nr. 867066691, 

el. paštas loretam12@gmail.com. 

  

_______________________________ 
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                           1 priedas. Dailyraščio tekstai. 

 

 

Tekstas 1 klasės mokiniams 

   Išaušo pavasaris. Pabudo žvėrys. Iš olos išlindo barsukas. Lokys žiemą miegojo. Dabar 

eina medžioti. Lapė skuba taku. Ji pamatė paukštį. Eželis sutiko lokį. 

 

Tekstas 2 klasės mokiniams 

   Atskubėjo ankstyvas pavasaris. Nutirpo sniegas. Plačiai patvino upeliai. Parskrido maži 

vyturėliai. Švelniai suskambo lakštingalos balsas. Mėlynakė žibuoklė pramerkė akeles. Ir 

gandras seniai parlėkė. Susirado seną lizdą, išvalė ir suremontavo. Žaliai nušvito miškas 

ir laukas. Pievos pražydo. Medžiai nubudo. Žemė žaliuoja. Žalia dainelė skamba po gojų. 

 

Tekstas 3 klasės mokiniams 

   Išaušo pavasaris. Iš gilaus miego pabudo bitutė. Pažadino drauges. Visos žvilgtelėjo pro 

langelį. Mato – saulutė šviečia. Išlindo iš avilio ir nuskrido prie obelaitės. Bet obelaitė dar 

nežydėjo ir patarė skristi prie vyšnios. Bet ir jai dar neišsiskleidė nė vienas žiedelis. 

Liūdnos ir alkanos bitelės ruošėsi skristi į avilį. 

   Staiga po krūmu pamatė mėlyną gėlytę. Tai buvo žibuoklė. Ji atskleidė bitutėms savo 

taurelę. Ši buvo pilna gardaus kvapo ir sulčių. Prisivalgė, atsigėrė bitutės ir linksmos 

nuskrido į avilį. 

 

Tekstas 4 klasės mokiniams 

   Pavasario saulės spinduliai žaidžia tarp Vilniaus bokštų. Jie priverčia žaižaruoti ir 

spindėti auksu papuoštus kupolus. Mus žavi įmantriai suraizgyti kryžiai, skarda ir 

čerpėmis dengti stogai. Pažvelgi žemyn ir neaprašomas jausmas įsigauna į širdį. Po tavo 

kojomis guli miestas. 

   Štai apačioje šauniai į viršų stiebiasi grakšti ir lengvutė šventos Onos bažnyčia. Ne veltui 

Napoleonas norėjo ją paimti ant delno ir perkelti į Paryžių. 

   Pažvelgi toliau – ten legendomis apsupti Aušros vartai. O dešinėje dunkso Katedros 

aikštė su puošnia bažnyčia. 

   Daug sunkumų iškentė mūsų senasis miestas. Tik niekas negalėjo palaužti lietuviškos 

dvasios. 

 

 

 

                        2 priedas. Dalyvio anketa. 



 

Dalyvio anketa 

Mokykla   

Klasė Mokinio vardas, pavardė Mokytojo vardas, pavardė, el. paštas, 

telefonas 

   

  



 

 

           3 priedas. Dailyraščiui skirti lapai 



 

3 priedas. Dailyraščiui skirti lapai, 1 kl  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


