
 

 

 

 

 

 

 

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ BEI PEDAGOGŲ 

FESTIVALIO „PASAULIO SPALVOS 2023“  

NUOSTATAI 

 

1.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“ organizuoja šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų bei pedagogų meninį festivalį „Pasaulio spalvos 2023“. 

1.2. Nuostatai reglamentuoja dalyvavimo festivalyje tikslą bei uždavinius, dalyvius, organizavimo 

tvarką ir eigą, baigiamąsias nuostatas. 

1.3. Festivalio „Pasaulio spalvos 2023“ tema pasirinkta siekiant tarpinstitucinio vaikų ir pedagogų 

bendradarbiavimo, pasaulio muzikos pažinimo, tarpkultūrinio dialogo ir tolerancijos skatinimo, 

pasitelkiant įvairias meninės raiškos formas. 

1.4. Festivalį inicijuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ direktorė Vijolė Leleikienė, 

koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Donėlaitė-Adomavičienė. Organizuoja: 

meninio ugdymo mokytoja Reda Vainorė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

Rita Zaikauskienė, Kristina Rastenienė, neformaliojo ugdymo pedagogė (kūno kultūrai organizuoti) 

Angelė Marmienė. 

 

2.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2.1. Festivalio tikslas – atliekant menines kompozicijas skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraiškos 

laisvę, patirti pasaulio muzikos pažinimo džiaugsmą. 

2.2. Festivalio uždaviniai: 

2.2.1. Menine kompozicija (daina, šokiu, muzikos atlikimu, vaidybine inscenizacija ir kt.) perteikti 

pasaulio muzikos spalvas. Laivai pasirenkant muzikos žanrą  atskleisti  skirtingų tautų ir kultūrų 

tradicijas, jas vaizdingai ir kūrybiškai interpretuoti. 

2.2.2. Plėtoti sceninės kultūros gebėjimus laisvai ir originaliai išreikšti kūrybinius sumanymus. 

2.2.3. Formuoti estetines ir dorovines vertybes, 
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2.2.4. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kolektyvų kūrybiškumą ir 

bendradarbiavimą. 

 

3. DALYVIAI 

3.1. Festivalyje gali dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei jų 

pedagogai, kurie suderina savo dalyvavimą su įstaigos vadovu ir pateikia paraišką. 

 

4. ORGANIZAVIMO TVARKA IR EIGA 

4.1. Festivalis vyks nuo 2023 vasario 13 d. iki 2023 kovo 20 d. 

4.2. Norintys dalyvauti festivalyje, turi pateikti užpildytą dalyvio paraišką (Priedas Nr.1) bei vaizdo 

įrašą iki  2023 m. kovo 20 d. el. paštu: medynelisrenginiai@gmail.com 

4.3. Meninė kompozicija (daina, šokis, muzikos atlikimas, vaidybinė inscenizacija, eilės, proza ir 

kt.) turi būti nufilmuota ir pateikta MP4 formatu. Vieno pasirodymo trukmė – iki 5 minučių. 

4.4. Paraišką pateikę pedagogai bus pakviesti į uždarą „Pasaulio spalvos 2023“ Facebook grupę. 

4.5. Kolektyvų vadovai privalo supažindinti festivalyje dalyvaujančius mokytojus bei ugdytinių 

tėvus su festivalio nuostatais. Turėti visų projekte dalyvaujančių vaikų tėvų sutikimus, dėl duomenų 

apsaugos. 

4.6.    Festivalio pasirodymus „Pasaulio spalvos 2023“ į Facebook grupę galėsime kelti nuo kovo 1 

d. iki kovo 20d. Grupėje festivalio dalyviai galės matyti visų dalyvaujančiųjų pasirodymus iki 

gegužės 1 d. 

4.7.  Festivalio dalyviai – uždaros „Pasaulio spalvos 2023“ Facebook grupės nariai – negali viešinti 

kitų festivalio dalyvių pasirodymų vaizdo ir garso įrašų už šios grupės ribų jokiomis priemonėmis. 

 

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. Įstaigos vadovo pasirašytas dalyvio registracijos raštas dėl ugdytinių dalyvavimo festivalyje 

patvirtina sutikimą festivalio akimirkas viešinti Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ tinklalapyje 

www.medynelis.lt bei Facebook paskyroje visuomenės informavimo tikslais. 

5.2. Festivalio dalyviams el. paštais bus išsiųsti padėkos raštai. 

5.3. Dėl papildomos informacijos kreiptis į organizatorius el. paštu medynelisrenginiai@gmail.com 

                                              

 

 

 

 


