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RESPUBLIKINIO  PRADINIŲ KLASIŲ  

,,KŪRYBINĖ  ŽAVADIENIO VITRINA‘‘   

RENGINIO  NUOSTATAI 

 

 

                                                     I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 
1.  Respublikinio I-IV klasių mokinių renginio ,,Kūrybinė Žavadienio vitrina“ nuostatai 
reglamentuoja tikslą ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2.  Renginys skirtas Tarptautinei augalų žavėjimosi dienai paminėti.  
3.  Renginio organizatorius – Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras. 

 
 

                                                     II. SKYRIUS 

             TIKSLAS IR UŽDAVINIAI   

 
4. Renginio tikslas – plėtoti pradinių mokinių saviraišką, skatinti mokinius žavėtis augalais, 

kalbėti apie augalų reikšmę mūsų kasdienybėje, domėtis juos supančiu pasauliu. 
5. Renginio uždaviniai: 

5.1. Ugdyti  vertybines nuostatas: norą pažinti gamtą, ją globoti, dalyvauti aplinkosaugos veikloje; 
5.2. Organizuoti veiklas, kurios skatintų kūrybiškumą, iniciatyvumą, pažinimo procesų ugdymą. 
 

 
III. SKYRIUS 

DALYVIAI 

  
 

Pradinių I –IV klasių mokiniai, jų mokytojai, Tytuvėnų regioninio parko specialistai. 
 

 
IV. SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
6. Renginys ,,Kūrybinė Žavadienio vitrina“ vyks birželio 11 d.  9.00 val. Tytuvėnų 

regioniniame parke, prie Giliaus ežero. 
7. Renginį organizuoja Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro  pedagoginė 

bendruomenė: 

•   koordinatorius - direktorius Ramūnas Sadauskas; 

• pradinių klasių vyresnioji mokytoja Violeta Sinkienė; 

• pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Urbelienė; 

• pradinių  klasių muzikos mokytoja Rita Paltarokienė; 

• Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Edita Dzvankauskienė. 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tytuv%C4%97n%C5%B3_regioninis_parkas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tytuv%C4%97n%C5%B3_regioninis_parkas


8. Renginio metu komandos turės kūrybiškai prisistatyti (galima padainuoti, inscenizuoti, 
deklamuoti, šokti)  augalų tema. Prisistatymo trukmė iki 5 min. 

9. Kiekviena komanda turi  išsiskirti augaliniais motyvais, augalų simboliais (apranga, 
karūnėlės, emblemos ir t. t.) 

10. Komandą sudaro 6 mokiniai (galima palaikymo komanda). 
 
Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino 

Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ dalyviai privalo turėti savikontrolės tyrimo 

rezultatus ir apsaugines veido kaukes. 

 
                                             

V.  SKYRIUS 

RENGINIO  PROGRAMA 

 

 

11. Renginio ,,Kūrybinė Žavadienio vitrina“ programa: 

• 8.30 –   9.00     Dalyvių registracija. 

• 9.00 –   9.15     Renginio atidarymas. 

• 9.15 –   10.00   Mokyklų komandų prisistatymas. 

• 10.00 – 11.00   Pažintinė veikla. 

• 11.00 – 11.30 Praktiniai užsiėmimai (galimas Lietuvos rekordo siekimas ,,Žavadienio“ 
tematika). 

• 12.00 – 12.45   Šventinis koncertas. 

• 12.45 – 13.00   Renginio  apibendrinimas ir uždarymas.  
 
 

VI.SKYRIUS 

 DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 

11.  Dalyvių registracija iki birželio 1 d.  
12. Dalyvių paraiškas atsiųsti (Priedas Nr. 1) renginio organizatoriams elektroniniu paštu: 

       sedbaraidaugiafunkcis@gmail.com 

13. Dėl dalyvio pažymos mokytojai turi registruotis elektroninėje renginių registracijos sistemoje 
https://semiplius.lt  nuo gegužės 20 d. Registracijoje ieškoti Kelmės rajono savivaldybės 

renginių kalendoriaus. 
14. Registraciniais ar kitais klausimais teiraukitės telefonu  8 615 11980. 

 
 
 

VII. SKYRIUS 

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti renginio nuostatus. 
16. Mokyklų komandoms bus įteiktos padėkos. 

17. Mokytojams, ruošusiems vaikus renginiui, išduodama Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 
dalyvio pažyma. 

18. Organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės veiklos 
pažymos. 
 

 
_______________________________________________________________________ 

mailto:sedbaraidaugiafunkcis@gmail.com
https://semiplius.lt/


 
 

 
 

 
Priedas Nr.1  

 

 
 

ŠEDBARŲ PRADINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

RESPUBLIKINIS  PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ  

RENGINYS ,,AUGALŲ ŽAVADIENIS“   

 

 

REGISTRACIJOS  ANKETA 

 

 

Mokykla 

 

 

 

Mokinių skaičius (įskaitant ir kitus 

atvykstančius mokinius) 

 

 

 

Mokinius lydinčio asmens vardas, 

pavardė, kvalifikacinė kategorija  

 

 

 


