
PATVIRTINTA 

Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 

direktorės 2017 m. vasario 20 d. 

įsakymu Nr. V- 39 

 

 

RENGINIO TEATRO DIENA „VIDUR PRŪDO BLIŪDAS PLŪDUR“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Renginio teatro diena „Vidur prūdo bliūdas plūdur“ (toliau – Renginys) nuostatai 

reglamentuoja Renginio tikslus, organizavimo tvarką.   

2. Renginys skirtas kūrybingų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasirodymų 

gerosios patirties sklaidai. 

3. Renginį koordinuoja Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui 

Rasa Petrikienė.  

4. Renginį organizuoja priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Vida Strazdienė, Alma 

Venslovaitė, Giedrė Baltruševičiūtė.  

5. Renginio tikslai: 

 skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikus tobulėti bendraujant ir 

bendradarbiaujant bei džiaugtis vieni kitų gebėjimais;  

 suteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pasirodymų erdvę; 

 ieškoti netradicinių ugdymo formų ir būdų bei jų pritaikymo galimybių meninio 

ugdymo procese.  

 puoselėti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų kūrybingų vaikų, aktyvių pedagogų 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

II. RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Renginys vyks 2017 m. kovo 23 d. 10.00 val. Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos Aktų 

salėje, R. Jankausko g. 17, Vilnius. 

7. Renginyje gali dalyvauti Vilniaus miesto Karoliniškių mikrorajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus ugdymo įstaigų auklėtiniai. 

8. Renginyje vyks ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų teatralizuoti 

pasirodymai. Galima rinktis vieną ar kelias teatro rūšis (pvz. šešėlių, lėlių, pantomimos, muzikinis, 

šokio teatras ir kt.)  
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9. Pasirodyme gali dalyvauti vienos įstaigos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikai (iki 20 vaikų).  

10. Pasirodymo trukmė apie 5-8 min. 

11. Dalyvių registracija iki 2017 m. kovo 20 d. elektroniniu paštu: 

spinduliomokykla@gmail.com 

12. Registruodamiesi užpildykite anketą (priedas Nr. 1) 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Šis Renginys nėra konkursas.  

14. Visoms pasirodžiusioms grupėms ir juos ruošusiems pedagogams bus įteikti padėkos 

raštai.  

15. Dalyvaudami Renginyje dalyviai sutinka, kad Teatro dienos nuotraukos ir filmuota 

medžiaga būtų naudojami Renginio viešinimo reikmėms.  

16. Papildomą informaciją teikia mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė, 

tel. (8 5) 2451606. 
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                                                                                                                     Priedas Nr.1 

 

TEATRO DIENOS „MES PADŪKĖLIAI VAIKAI“ DALYVIO ANKETA  

 

 

1. Įstaigos pavadinimas, kontaktinis asmuo, telefono numeris, el. pašto adresas: 

.......................................................................................................................................................... 

2. Vaikus pasirodymui ruošę pedagogai: 

.......................................................................................................................................................... 

3. Pasirodymo pavadinimas ir trumpas pasirodymo aprašymas (2-3 sakiniais apie ką pasirodymas): 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

4. Pasirodyme dalyvaujančių vaikų skaičius: ..................................................................................... 

5. Reikalingos priemonės: 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 


