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NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinės edukacinės veiklos „Muzikinė 

gamtos gama“ (toliau vadinama veikla) nuostatai reglamentuoja veiklos tikslą, reikalavimus 

dalyviams, organizavimo tvarką, apdovanojimus. 

2. Veikla organizuojama įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės 

aplinkosauginio švietimo projektą „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“. 

3. Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės Justiniškių seniūnija, Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“. 

4. Veiklos idėjos autorius ir organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis ,,Justinukas“. 

5. Veiklos globėja: Eglė Povilaitienė - lopšelio-darželio „Jovarėlis“ meninio ugdymo 

mokytoja ekspertė, Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinės metodinės tarybos 

pirmininkė.  

6. Įsipareigojame siųsti kvietimą dalyvauti veikloje kiekvienai įstaigai, paskelbti Vilniaus 

lopšelio-darželio „Justinukas“ internetinėje svetainėje https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/ 

 

 

 

https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/


II. TIKSLAS 

7. Dainuojant, šokant, muzikuojant plėsti žinias apie gyvūnus, jų apsaugą, plėtoti muzikinę 

patirtį, kūrybiškumą, meninę saviraišką ir dalintis įgyvendintomis muzikinėmis idėjomis. 

 

III. DALYVIAI 

8. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių nariai. 

 

IV. DATA IR DALYVAVIMO TVARKA 

9. Veiklos įgyvendinimas 2020 m. spalio 5 d. – lapkričio 3 d. (įskaitytinai). 

10. Kiekviena veikloje dalyvaujanti įstaiga, laisvai pasirinktoje vietoje nufilmuoja muzikinį 

pasirodymą, kuriame atsispindi gyvūnai. Tai gali būti dainavimas, muzikavimas, šokis, muzikinė 

kompozicija ar kita projekto tikslą atitinkanti veikla. 

11. Nufilmuotą pasirodymą įkelti į www.youtube.com svetainę būtinai nurodant pavadinimą 

„MUZIKINĖ GAMTOS GAMA 2020“. 

12. Užpildyti dalyvio paraišką (Priedas Nr. 1) ir ją, nurodant laiško temą „MUZIKINĖ 

GAMTOS GAMA 2020“, atsiųsti elektroniniu paštu justinukas.renginiai@gmail.com iki 2020 m. 

lapkričio 3 d. (įskaitytinai). Išsiuntusius paraišką ir negavusius patvirtinimo per tris darbo 

dienas, kad ji gauta, skambinti tel. +370 686 98751. 

13. Dalyvaujančios ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimą filmuoti vaikus ir 

naudoti medžiagą viešojoje erdvėje. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstą medžiagą panaudoti įstaigos internetinėje svetainėje, 

spaudoje, internetinėje erdvėje.  

15. Veiklos rezultatai bus patalpinti Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ internetinėje 

svetainėje https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/, spaudoje, internetinėje erdvėje. 

16. Visiems veikloje dalyvavusiems pedagogams iki 2020 m. lapkričio 30 d. bus išsiųstos 

elektroninės dalyvių pažymos, įstaigoms – elektroninės padėkos. 

17. Dėl detalesnės informacijos rašyti adresu justinukas.renginiai@gmail.com arba skambinti tel. 

+370 686 98751.  
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