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RAJONINIO PRADINIŲ 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ ETNOKULTŪRINIO RENGINIO  

„BUVO, BUVO, KAIP NEBUVO...“ 

NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Rajoninio pradinių 1–4 klasių mokinių etnokultūrinio renginio „Buvo, buvo, kaip 

nebuvo...“ (toliau – renginio) paskirtis – plėtoti liaudies kūrybą, pasakojamosios tautosakos žanrą. 

Kūrybiškai taikyti etnokultūros žinias ir gebėjimus tikslingai ugdant vaikų tautinę savimonę, siekiant 

išsaugoti savo tautinį, etnokultūrinį savitumą, stiprinant kartų ryšius. 

  2. Nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimą ir 

pristatymą, vykdymo laiką ir vietą, kūrybinių darbų vertinimą ir dalyvių apdovanojimus. 

  3. Renginį organizuoja Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 4. Renginys organizuojamas nuotoliniu būdu.  

 

II SKYRIUS  

RENGINIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 5. Renginio tikslas – ugdyti jaunosios kartos gebėjimus suvokti tradicinės kultūros vertę, 

skatinti domėtis, perimti ir praturtinti savo gimtąją lietuvių kalbą pasakojamosios tautosakos 

pavyzdžiais, protėvių, senelių ir tėvų pasektomis pasakomis, legendomis, pasakojimais, padavimais, 

pasakėčiomis ir sakmėmis. 

 6. Renginio uždaviniai: 

 6.1. ugdyti vaikų gebėjimus suvokti tradicinės kultūros vertę; 

 6.2. skatinti domėtis, perimti ir praturtinti savo kalbą pasakojamosios tautosakos pavyzdžiais 

(trumpomis pasakaitėmis, legendomis, padavimais, pasakėčiomis, sakmėmis, pasakojimais); 



 6.3. ugdyti iniciatyvumą, kūrybiškumą, socialinį aktyvumą, viešojo kalbėjimo įgūdžius, 

saviraišką; 

 6.4. ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

 7. Prienų rajono bendrojo ugdymo įstaigų 1–4 klasių mokiniai.  

 8. Vertinant pasirodymus mokiniai skirstomi į keturias grupes:  

 8.1. pirmų klasių mokinių pasirodymai;  

 8.2. antrų klasių mokinių pasirodymai;  

 8.3. trečių klasių mokinių pasirodymai;  

 8.4. ketvirtų klasių mokinių pasirodymai.  

 9. Pedagogas renginiui paruošia vieną mokinį. 

 10. Dalyvius kviečiame pasipuošti tautiniu arba stilizuotu kostiumu, pasirinkti atitinkamą 

vietą. 

 

                                                                    IV SKYRIUS  

                                          DARBŲ PATEIKIMAS IR PRISTATYMAS  

 

 11. Pasirodymams mokiniai su savo mokytojais gali parengti: trumpas pasakaites, pasakėčias, 

legendas, padavimus, sakmes, pasakojimus.  

 12. Atlikėjų prisistatymų ir pasirodymų filmavimo sąlygos: 

 12.1.  Autentiškas pasakojamosios tautosakos žanro pristatymas video formate (trukmė iki 3 

min.); 

 12.2. Jei filmuojama mobiliuoju telefonu, jis turi būti laikomas horizontaliai, patartina naudoti  

stovą, jei jo nėra, telefonas turi būti stabiliai atremtas; 

 12.3. Filmavimo aplinka turi būti tinkamai apšviesta (šviesos šaltinis nukreiptas į veidą), tyli;  

 12.4. Filmavimo pradžia: 2–3 sekundės tylos, tuomet dalyvis turi prisistatyti, pasakydamas 

vardą, pavardę, iš kokios mokyklos, mokytojo vardą ir pavardę, kūrinio pavadinimą; 

 12.5. Privalu laikytis vidutinio filmavimo atstumo – 1,5–2 m nuo filmuojamo objekto 

(filmuojant per arti arba per toli nukenčia garso kokybė). 

 13. Pateikiami pasirodymai turi atitikti renginio temą. 



 14. Filmuota medžiaga organizatoriams iki 2022 m. sausio 31 d. siunčiama per 

Wetransfer.com adresu  rjuode@gmail.com  

 

V SKYRIUS 

VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 

 15. Renginys vyks 2022 m. vasario 23 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu, naudojantis ZOOM  

platforma. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta į dalyvio anketoje (1 priedas) nurodytą elektroninį 

paštą. 

 

                                                                     VI SKYRIUS  

KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAI  

 

 16. Pasirodymus vertins organizatorių sudaryta komisija. 

 17. Kiekvienoje grupėje vertintojai atrinks po tris geriausius pasirodymus vadovaudamiesi 17  

punkte nurodytais vertinimo kriterijais.  

 18. Pasirodymo vertinimo kriterijai: atitikimas konkurso temai, kalbos raiškumas, aiškumas, 

kūrybiškumas, originalumas, savitumas. 

 19. Renginio laimėtojai bus apdovanojami Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus diplomais, juos parengę mokytojai – padėkos raštais. 

 20. Kiti renginio dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

padėkomis.  

 

                                                                   VII SKYRIUS  

                                                         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

 21. Pateikdamas darbą dalyvis sutinka, kad konkurso dalyvio duomenys bus naudojami 

viešinimo tikslams, organizatorių internetinėse svetainėse.  

 22. Informaciją apie renginį teikia: Veiverių Tomo Žilinsko pradinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Rita Juodienė tel. nr. 861270838, el. p. rjuode@gmail.com,  pradinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Valė Petkevičienė tel. nr. 865337682, el. p. vpetkeviciene@gmail.com. 

______________________________________ 
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                                                                                                                                              priedas 1 

 

Rajoninio pradinių klasių mokinių etnokultūrinio  renginio  

„Buvo, buvo, kaip nebuvo…“ 

dalyvio anketa 

 

 

Mokykla 

 

 

 

 

Mokinio vardas, 

pavardė, klasė, 

kūrinio autorius, 

pavadinimas 

 

 

 

Mokytojo vardas, 

pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija 

 

 

 

Kontaktinis 

telefonas, 

el. paštas 

 

 

 

 

 

 

 

 


