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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 

MIESTO KONKURSAS „SKAITYMAI MEDŽIO PAVĖSYJE“ 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso „Skaitymai medžio pavėsyje“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, organizavimo 

tvarką, eigą, dalyvavimo sąlygas ir apdovanojimo tvarką. 

2. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ (toliau – Įstaiga) skelbia konkursą (toliau – Konkursas) 

„Skaitymai medžio pavėsyje“. Parodos iniciatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė 

Markevičienė. 

4. Renginio rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos 

apsaugos skyrius. 

3. Konkursas skelbiamas įstaigos svetainėje www.zibute.lt, teikiant informaciją elektroniniu paštu, 

Vilniaus miesto savivaldybės renginių kalendoriuje. 

 

II. PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – pasitelkiant skaitymo skatinimo ir kūrybiškumo formas ugdyti ekologinį sąmoningumą, 

skatinti meilę gamtai. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti šeimas leisti laiką gamtoje, miškuose ir parkuose skaitant pasakas, istorijas apie 

medžius ir jų naudą žmogui. 

5.2. Atkreipti vaikų dėmesį į ekologiją, ugdyti vaikų atsakingą požiūrį į gamtą atrandant ryšį su ja. 

5.3. Ugdyti suvokimą apie medžių ekologinę, sociologinę ir estetinę svarbą žmogaus gyvenime. 

5.4. Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą. 

 

http://www.zibute.lt/


III.  DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai,  auklėtiniai ir jų 

šeimų nariai. 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

7. Iki 2020 m. spalio 14 d. konkurso dalyviai nufilmuoja skaitomą (imituojamą ar vaidinamą) 

pasaką, knygą apie medžius, mišką vaikams arba kartu su vaikais, kad fone būtų medžių.  

7. Filmuotą medžiagą  pristatyti iki 2020 m. spalio 16 d. Vilniaus lopšeliui-darželiui „Žibutė“ 

elektroniniu paštu rastine@zibute.vilnius.lm.lt  

8. Filmuota medžiaga bus patalpinta įstaigos internetinėje svetainėje www.zibute.lt  

11. Filmuotą medžiagą būtina pristatyti su dalyvio anketa (1 priedas), kurioje nurodyta skaitomo 

kūrinio autorius, pavadinimas, vaikų dalyvių amžius, vardas, pavardė arba grupės pavadinimas, 

ikimokyklinės įstaigos pavadinimas, kontaktinio asmens elektroninis paštas, skaitymus 

koordinavusio asmens vardas, pavardė. 

12. Nugalėtojai bus išrinkti ir apdovanoti 2020 m. spalio 30 d.  
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1 priedas 

 

 

 

Konkursas  „Skaitymai medžio pavėsyje“  

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Skaitomo kūrinio autorius, pavadinimas  

Dalyvio vardas, pavardė, amžius  

Tikslus ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Kontaktinio asmens el. pašto adresas, 

telefonas 

 

Darbui vadovavusio pedagogo vardas, 

pavardė 

 

 

BŪTINA UŽPILDYTI VISUS LAUKUS! 

 

 

 

 

 


