
PATVIRTINTA 
Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“  
direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d.  
įsakymu Nr. V-20  
 

PANEVĖŽIO RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ MENINIO 
SKAITYMO KONKURSO „ŽODŽIAI TEPASAKO MANO MEILĖS DYDĮ“, SKIRTO 

MOTINOS DIENAI, NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Panevėžio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių meninio skaitymo konkurso 

„Žodžiai tepasako mano meilės dydį“, skirto Motinos dienai (toliau – konkursas), nuostatai 
reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo tvarką, dalyvių vertinimą ir apdovanojimą. 

2. Konkursą organizuoja Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“. 
 

II SKYRIUS 
KONKURSO TIKSLAI 

 
3. Ugdyti meninio deklamavimo ir sceninės raiškos įgūdžius.  
4. Puoselėti teigiamus jausmus, pagarbą Motinoms. 
 

III SKYRIUS 
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
5. Konkurse kviečiami dalyvauti Panevėžio r. lopšelių-darželių, mokyklų-darželių, 

gimnazijų, pagrindinių mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai. 
6. Konkursas organizuojamas 3–4 metų ir 5–7 metų amžiaus grupėse. 
7. Konkurso dalyviai pasirinktinai deklamuoja 2 poezijos kūrinius: vienas skirtas Mamytei, 

kitas – laisva tema.  
8. Dalyvauja 1–2 vaikai iš kiekvienos įstaigos.  
9. Dalyvių anketos siunčiamos iki 2019 m. gegužės 3 d. el. p. krekendarze@gmail.com 
10. Konkursas vyks 2019 m. gegužės 9 d. 10.00 val. Panevėžio r. Krekenavos lopšelyje-

darželyje „Sigutė“ (Maironio g. 5, Krekenavos mstl.). 
11. Dalyvių pasirodymą vertins komisija, atsižvelgdama į deklamavimo savitumą, 

laisvumą, meistriškumą, inscenizavimą, vaidybinių elementų, sceninių priemonių panaudojimą. 
12. Abiejose grupėse skiriama po tris prizines vietas. Nugalėtojams įteikiami prizai ir 

diplomai, visiems dalyvavusiems – paskatinamosios dovanėlės.  
13. Pietūs konkurso dalyviams organizuojami Krekenavos lopšelyje-darželyje „Sigutė“. 
 

IV SKYRIUS 
KONKURSO FINANSAVIMAS 

 
14. Konkursas finansuojamas Panevėžio r. savivaldybės lėšomis. 
 

V SKYRIUS 
KONKURSO ORGANIZATORIUS 

 
15. Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“, informaciją galima rasti  

www.krekenavossigute.lt, tel. (8 45) 59 31 50, 59 32 46.  
16. Už konkurso vykdymo tvarką atsakingos Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio 

„Sigutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Buzienė, ikimokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja 
Virginija Šašienė. 

___________________________________ 
 



 

DALYVIO ANKETA 
 
Ugdymo įstaiga  

 
Vaiko vardas, pavardė  

Amžius  

Dalyvio asmeninių 
savybių apibūdinimas 
(2–3 sakiniai dalyvio 
pristatymui: išskirtiniai 
charakterio bruožai, 
pomėgiai) 

 

Deklamuojami 
eilėraščiai 
(autoriaus vardas, pavardė, 
eilėraščio pavadinimas) 

 

 

Pedagogo vardas, 
pavardė, kvalifikacinė 
kategorija 

 

 
 
Dalyvių anketos siunčiamos iki 2019 m. gegužės 3 d. el. p. krekendarze@gmail.com 
 


