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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS 
 

KLAIPĖDOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 
 

GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 
 

 

KLAIPĖDOS RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VAIDYBINĖS KŪRYBOS FESTIVALIO-APŽIŪROS „BEBENČIUKO 

TEATRAS“NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės kūrybos festivalio-

apžiūros „Bebenčiuko teatras“ (toliau – apžiūra) nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvavimo 

sąlygas, dalyvius, laiką, vietą, komisiją ir vertinimą. 

2. Apžiūros organizatoriai: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyrius, Klaipėdos rajono švietimo centras ir Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“. 

3. Koordinatoriai: Sandra Petrusevičienė, tel. (846) 416572, el. p. s.petruseviciene@gargzdusaulute.lt, 

Jolanta Olčauskienė, tel. (861) 274225, el. p.j.olcauskiene@gargzdusaulute.lt. 

4. Apžiūros nuostatai skelbiami lopšelio-darželio „Saulutė“ tinklapyje  www.gargzdusaulute.lt. 

 

II. TIKSLAI 

 

5.Vaikams – sudaryti sąlygas išgyventi kūrybinio pasitenkinimo, saviraiškos džiaugsmą. 

6. Pedagogams – skatinti rajono pedagogus dalintis gerąja patirtimi ugdant vaikų meninę raišką per 

vaidybinę veiklą. 

 

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

7. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, COVID-19 pandemiją, apžiūroje ,,Bebenčiuko teatras“ 

pristatomas vaikų vaidinimas nerealiuoju laiku, o parengto vaidinimo vaizdo įrašas. Trukmė iki 15 min.   

8. Apžiūros dalyviai laisvai, savo nuožiūra, renkasi autorių, kūrinį, siužetą ir išraiškos formas 

(vaidina patys arba su teatro lėlėmis), taip pat kūrybiškai renkasi (vidaus, lauko) erdves vaidybai.  

 

IV. DALYVIAI, LAIKAS, VIETA 

 

9. Apžiūroje „Bebenčiuko teatras“ gali dalyvauti ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigos 

bendruomenės  nariai: vaikai, pedagogai, kiti darbuotojai ir tėvai. 

Pastaba: 70% spektaklio veikėjų turi sudaryti vaikai. 
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10. Atrankos į apžiūrą ,,Bebenčiuko teatras“ įstaigose ir spektaklių įrašymai vyksta iki 2021 m. 

balandžio 8 d. Kiekviena įstaiga pasirūpina tėvų (globėjų) sutikimu jų vaikus  filmuoti, spektaklių 

įrašus  publikuoti internetinėje erdvėje.  

11. Paraiškos dėl dalyvavimo apžiūroje  „Bebenčiuko teatras“ ir spektaklių vaizdo įrašai pateikiami 

Gargždų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ iki 2021 m. balandžio 13 dienosel. paštu info@gargzdusaulute.lt 

arbaadresu: Vingio g. 4, Gargždai,  lopšelis-darželis„Saulutė“. Dalyvio paraiška pridedama (1 priedas). 

12. Apžiūros,,Bebenčiuko teatras“ vaidinimų vaizdo įrašų peržiūra  vyks 2021 m. balandžio 20  

d.Gargždų lopšelyje-darželyje „Saulutė“. Peržiūroje  kviečiami dalyvauti įstaigų,  pateikusių spektaklių 

vaizdo įrašus, atstovai. 

13. Apžiūros „Bebenčiuko teatras“ metu vyks respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų, vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda „Teatro lėlė“. Nuostatai pridedami (2 priedas). 

 

V. KOMISIJA 

 

14. Pirmininkė – Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus vyriausioji specialistė. 

Nariai:  

Prof. dr. Rasa Braslauskienė,KU socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Pedagogikos katedra; 

Lina Petrauskienė, Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė. 

 

VI. VERTINIMAS 

 

15. Dalyviams (kolektyvui) bus įteikti renginio organizatorių padėkos raštai. 

16. Komisijos sprendimu, trys geriausi vaidinimai bus apdovanoti padėkos raštais ir prizais.  

17. Pedagogams, parengusiems vaidinimus, bus įteikti Klaipėdos rajono švietimo centro 

pažymėjimai. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Visoms įstaigoms, dalyvavusioms apžiūroje ,,Bebenčiuko teatras“, bus sudaryta  galimybė 

peržiūrėti visų spektaklių  vaizdo įrašus. 

19. Organizatoriai pasilieka teisę vaizdo įrašus publikuoti  virtualioje erdvėje.  

20. Organizatoriai pasilieka teisę keisti apžiūros ,,Bebenčiuko teatras“ sąlygas, prieš tai iš anksto 

pranešę  jos dalyviams.   

 

 

________________________________________ 
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Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  

vaidybinės kūrybos festivalio-apžiūros „Bebenčiuko teatras“ nuostatų 

                                               1 priedas 

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VAIDYBINĖS KŪRYBOS FESTIVALIO-APŽIŪROS „BEBENČIUKO TEATRAS“ DALYVIO 

PARAIŠKA 

 

---------------- 

Data 

 

 

Atstovaujama institucija 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, 

kontaktinis tel. Nr., el. paštas 

 

 

Dalyvių grupės pavadinimas ir 

amžius 

 

 

 

Dalyvių skaičius (vaikų ir 

suaugusiųjų) 

 

 

 

Spektaklio pavadinimas 

 

 

 

Trumpas spektaklio aprašymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

vaidybinės kūrybos festivalio-apžiūros „Bebenčiuko teatras“ nuostatų 

                                               2 priedas 

 

GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, 

VAIKŲ IR TĖVŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „TEATRO LĖLĖ“  

NUOSTATAI  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, vaikų ir tėvų kūrybinių darbų 

parodos „Teatro lėlė“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, parodos organizavimo 

tvarką bei reikalavimus darbų pateikimui. 

2. Parodos organizatorius – Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“, el. paštas info@gargzdusaulute.lt. 

Koordinatorės – priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Lina Duotienė, tel.  869903684,  

el. p. l.duotiene@gargzdusaulute.lt;  RinaldaGabajienė, tel. 860376288,  el. paštas  

r.gabajiene@gargzdusaulute.lt. 

3. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio-darželio „Saulutė“ tinklapyje  www.gargzdusaulute.lt. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas(is),  kuriant teatro lėles. 

5. Uždaviniai: 

5.1.  skatinti pedagogų, vaikų, tėvų kūrybiškumą, įgyvendinat kūrybines idėjas, fantazijas, svajones; 

5.2.  skatinti atskleisti save įvairiomis meno priemonėmis ir būdais; 

5.3.  dalintis kūrybine patirtimi. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojai, ugdytiniai, tėvai. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes: 

I grupė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai; 

II grupė – suaugusieji. 

7. Parodai viena ugdymo įstaiga pateikia 1–5 darbų nuotraukas.  

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Parodos dalyviai nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m.  balandžio 1 d. elektroniniu 

paštul.duotiene@gargzdusaulute.lt atsiunčia dalyvio anketą (priedas Nr. 1) kartu su darbų 

nuotraukomis. 
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9. Darbų nuotraukų paroda vyks nuo 2021 m. balandžio 19 d.virtualioje erdvėje, „Youtube“ kanale. 

Nuorodą atsiųsime. 

10. Darbų nuotraukos bus eksponuojamos Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų vaidybinės kūrybos festivalio-apžiūros „Bebenčiuko teatras“ metu. 

 

V. REIKALAVIMAI  DARBŲ PATEIKIMUI 

 

11. Kūrybiniai–erdviniai darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: siūti, megzti, nerti, austi, 

pinti, lipdyti ir kt. 

12. Pateikiamos darbų fotografijos JPG formatu, ant fotografijos užrašant: miestą, įstaigos 

pavadinimą, autorių (vaikų amžių). Išsamesnę anketą užpildyti pagal pavyzdį (priedas Nr. 1). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Visiems parodos dalyviams bus išsiųsti Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ padėkos  raštai. 

14. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose, tinklalapiuose, 

virtualioje erdvėje. 

15. Kilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui Sandrą Petrusevičienę el. p. s.petruseviciene@gargzdusaulute.lt. 

 

___________________________________ 
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    Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų, vaikų ir tėvų kūrybinių darbų 

parodos  „Teatro lėlė“ nuostatų   

1 priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas  

 

 

Dalyvio pedagogo 

vardas, pavardė, 

pareigos, kvalifikacinė 

kategorija 

 

 

Dalyvio tėvo vardas, 

pavardė  

 

 

Dalyvio vaiko vardas, 

pavardė, amžius 

 

 

El. paštas, tel. Nr. 

(padėkai atsiųsti) 

 

 

 

Trumpas darbų 

aprašymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


