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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

KONKURSO „JUDESIŲ PYNĖ“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkurso „Judesių pynė“ nuostatai reglamentuoja tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių apdovanojimą. 

2. Konkurso aktualumas. Judėjimas vaikui reikalingas kaip maistas jo fiziniam kūnui. Judesių 

įvairovė reikalinga naujiems ryšiams smegenyse susidaryti. Dažniausiai šiomis dienomis judėjimo forma 

lauke yra ciklinė, tai ėjimas, bėgimas, važiavimas dviračiu, o judėjimo namuose galimybės jau 

išbandytos. Konkurso metu siūloma ieškoti naujų būdų kaip judėjimą padaryti žaismingesniu, įvairesniu, 

skatinančiu vaizduotę, padedančiu paprastuose dalykuose įžvelgti naujas galimybes, (pvz. skirtingai 

judėti panaudojant žaislus, lauke – augalus ar kt. ir pan.) taip sudarant judesių pynę. 

3. Informacija apie konkursą ir nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ interneto 

svetainėje www.bite.tavodarzelis.lt ir tinklapyje www.ikimokyklinis.lt.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo bendruomenės narių fizinį aktyvumą, jį 

paverčiant smagiu žaidimu. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. Sudaryti sąlygas vaikams įdomiais ir patraukliais būdais formuoti judėjimo įgūdžius. 

5.2. Skatinti bendruomenės narius judėti neįprastose erdvėse atliekant smagius judesius.  

5.3. Plėtoti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų.  

5.4. Ugdyti išradingumą, kūrybiškumą ir originalumą.  

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

 6. Konkurso dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų šeimos, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO TRUKMĖ IR REIKALAVIMAI 

 

7. Konkurso trukmė 2020 m. gegužės 15 d. – birželio 30 d. 

8. Konkurse dalyvaujantys asmenys užpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir kartu su 5-10 užduočių 

(pratimų, judesių) sekos aprašymu ir vaizdo įrašu siunčia vienam iš koordinatorių elektroniniu paštu 

http://www.bite.tavodarzelis.lt/
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zarankute@gmail.com, tomabronusaite@gmail.com,  marcikute@gmail.com, 

donatagurciniene@gmail.com iki š. m. birželio 26 d. 

9. Asmuo pateikdamas dalyvio anketą (1 priedas), aprašymą ir vaizdo įrašą tampa Konkurso 

dalyviu, bei sutinka, kad: 

9.1. Konkursui pateikta vaizdo medžiaga gali būti, neatlygintinai ir be apribojimų, naudojama 

konkurso sklaidos tikslais. 

9.2. Vaizdo įrašo autorius, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas vaizdo įrašą konkursui, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir turi joje esančių 

asmenų sutikimus šią vaizdo medžiagą naudoti Konkurse. 

10. Konkurso užduotis: pasirinktoje erdvėje organizuoti ir kuo įdomiau, kūrybiškiau ir smagiau 

atlikti 5-10 užduočių (pratimų, judesių) seką.  

11. Konkurso eiga: 

11.1. dalyviai iki birželio 26 dienos atlieka ir pateikia 5-10 užduočių (pratimų, judesių) sekos 

aprašymą ir vaizdo įrašą vienam iš koordinatorių el. paštu marcikute@gmail.com, 
zarankute@gmail.com,  tomabronusaite@gmail.com, donatagurciniene@gmail.com . Vaizdo įrašą 

galima siųsti ir per WeTransfer ar pCloud Transfer.  

11.2. Vaizdo įrašo trukmė 3-5 min.. Dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip 1 vaizdo įrašą. 

11.3. Konkurso koordinatoriai gautą vaizdo medžiagą kelia į Respublikiniam konkursui sukurtą 

Youtube kanalą „Judesių pynė“.  

11.4. Birželio 30 d. už Konkursą atsakinga komanda atrenka 3 labiausiai patikusius 

(originaliausius, kūrybiškiausius, smagiausius) vaizdo įrašus ir paskelbia nugalėtojus.  

12. Trys Konkurso dalyviai pristatę originaliausias, kūrybiškiausias, smagiausias užduočių 

(pratimų, judesių) sekas bus apdovanoti prizais ir Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ diplomais.  

13. Su nugalėtojais susisieksime elektroniniu paštu. 

14. Pedagogams, bus išduodamos Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ metodinės veiklos pažymos. 

15. Kilus klausimams teirautis direktoriaus pavaduotoja ugdymui Donata Gurčinienė, tel. 

865639800, auklėtojos Vaida Jančenkovienė, tel. 867588560 ir Toma Bielskienė, tel. 867864677, judesio 

korekcijos mokytoja Jurgita Baranauskienė, tel. 869810295. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKINGI ASMENYS 

 

16. Konkurso organizatorius Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“, Lieporių 4, Šiauliai, tel. (8 41) 55 

27 44, el. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt. 

17. Konkurso koordinatoriai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Donata Gurčinienė, el.p. 

donatagurciniene@gmail.com, tel. 865639800, auklėtojos Vaida Jančenkovienė, el.p. 

marcikute@gmail.com, tel. 867588560 ir Toma Bielskienė, el.p. tomabronusaite@gmail.com, tel. 

867864677, judesio korekcijos mokytoja Jurgita Baranauskienė, el.p. zarankute@gmail.com, tel. 

869810295. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Organizatoriai turi teisę nenaudoti vaizdo medžiagos, kuri neatitinka nuostatų reikalavimų. 

19. Anketa, veiklų aprašymai ir vaizdo įrašai atsiųsti vėliau nurodyto termino, nepublikuojami. 

20. Dalyvavimas Konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 
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1 priedas 

 

 

KONKURSO „JUDESIŲ PYNĖ“ DALYVIO ANKETA 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Kvalifikacinė kategorija  

Telefono Nr.  

El. paštas  

Įstaigos pavadinimas  

Įstaigos adresas  

Įstaigos kontaktai tel. Nr., 

el. paštas 
 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


