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ŠIRVINTŲ RAJONO VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „GRAŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS ŽODIS“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Virtualus rajoninio vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių darbų 

konkursas „Gražiausias lietuviškas žodis“ (toliau – konkursas) – Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos paskelbtų Lietuvių kalbos dienų, organizuojamų 2022 m. balandžio–gegužės mėn., 

renginys.  

2. Konkursas skirtas lietuvių kalbos dienoms paminėti, puoselėti lietuvių kalbą ir atskleisti 

jos grožį.  

3. Konkursą organizuoja Socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių specialistų 

metodinis būrelis ir Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras. 

4. Konkurse kviečiami dalyvauti Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigų lietuvių kalbai 

ir dailei neabejingi, kūrybingi vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – aktyvinti susidomėjimą lietuvių kalba, skatinti meilę lietuviškam 

žodžiui, ugdyti pilietiškumą, meilę Tėvynei, naudojant įvairias meninės raiškos priemones.  

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. ugdyti vaikų patriotiškumą, kūrybiškumą; 

6.2. viešinti Lietuvių kalbos dienų idėjas Širvintų rajone; 

6.3. plėtoti mokinių ir mokytojų partnerystę; 

6.4. skatinti vaikų susidomėjimą gimtąja kalba; 

6.5. išrinkti gražiausią lietuvišką žodį ir jį meniškai pavaizduoti.   

 

III. DALYVIAI 

 

7. Konkurso dalyviai:  

7.1. I grupė – ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdytiniai; 

7.2. II grupė – bendrojo ugdymo mokyklų I – IV klasių mokiniai; 

7.3. III grupė – bendrojo ugdymo mokyklų V – VIII klasių mokiniai;. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

8. Į Konkursą yra kviečiami įsitraukti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, lietuvių kalbos ir dailės mokytojai, 



kurie gali paraginti vaikus dalyvauti, padėti jiems išsirinkti gražiausią lietuvišką žodį ir jį meniškai 

pavaizduoti.  

9. Piešimo techniką ir priemones dalyviai gali pasirinkti savarankiškai ir konkursui atsiųsti 

iki trijų geriausių savo darbelių. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti naudojant įvairias meninės 

raiškos priemones. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti klasikine dailės technika (akvarele, guašu, 

akrilu, pieštukais, flomasteriais, tušu, mišria technika, koliažas, ir kt.) arba kompiuterine grafika ant 

A4 arba A3 formato lapų. Vaikai turi pavaizduoti jiems gražiausią lietuvišką žodį.  

10. Virtualus kūrybinis konkursas vyksta nuo kovo 10 iki balandžio 13 dienos. 

11. Kūrybinių darbų nuotraukas siųsti el. paštu rasakila38@gmail.com arba 

dianad1971@gmail.com.  

12.  Siunčiant darbą svarbu nurodyti autoriaus vardą, pavardę, amžių / klasę, ugdymo 

įstaigos pavadinimą, mokytojo, padėjusio parengti darbą, vardą, pavardę.  

 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS 

 

13. Kūrybinius darbus vertina rajono Socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių 

specialistų metodinio būrelio nariai. 

14. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai:  

14.1. temos atitikimas ir atskleidimas; 

14.2. darbo originalumas, grožis, estetiškumas ir meniškumas.  

15. Darbo atsiuntimas reiškia sutikimą su visomis Konkurso sąlygomis: 

15.1. dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą viešinti autoriaus vardą, pavardę, 

amžių ir kūrybinio darbo nuotraukas; 

15.2.  konkurso organizatoriai gali dalintis kūrybinių darbų nuotraukomis internetinėje 

erdvėje ir žiniasklaidoje siekiant renginio viešinimo tikslų. 

 

 VI. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

16. Kiekvienas dalyvis bus apdovanotas Širvintų rajono meno mokyklos direktoriaus 

padėka elektroniniu paštu. 
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