
PATVIRTINTA 

Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ 

Direktoriaus 2022 m. balandžio 6 d.                                                                                                      

įsakymu Nr. V-51 

 

 

TARPTAUTINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

UGDYTINIŲ MUZIKOS ŠVENTĖS „MAŽIEJI TALENTAI“ 

NUOSTATAI 

 

AKTUALUMAS 

 

Šventė „Mažieji talentai“ apjungia vokalinę, instrumentinę muziką, šokį, vaikų kūrybinius 

darbus, menų sintezę, padeda ieškoti ir atrasti naujų metodų, ugdant vaikų meninę kultūrą, 

skatinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų saviraišką. Šioje šventėje svarbiausia 

improvizacija, kūrybinė laisvė ir geros vaikų emocijos. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių muzikos šventės 

„Mažieji talentai“ – (toliau – šventė) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato tikslą ir uždavinius, 

dalyvius, organizavimą ir koordinavimą, apdovanojimus, baigiamąsias nuostatas. 

2. Šventės organizatorius – Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ (toliau – organizatoriai). 

3. Įstaigos adresas: Mindaugo g. 20, 57457 Kėdainiai. 

4. Įstaigos telefonas: (8 347) 61 687. 

5. Atsakingi asmenys: Rita Vigelienė, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą, Gintarė Brazinskienė meninio ugdymo (muzika) vyresnioji mokytoja. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – lavinti vaikų kūrybinę raišką, dainavimo, grojimo ir šokio gebėjimus, ieškant 

įvairesnių meninės veiklos organizavimo, bendravimo, bei bendradarbiavimo formų. 

7. Uždaviniai: 

7.1. Sudaryti galimybes laisvai ir originaliai išreikšti kūrybinius sumanymus. 

7.2. Ugdyti vaiko meninę kultūrą, parenkant ir plečiant ugdymui vertingą kūrinių repertuarą. 

7.3. Aktyvinti ir viešinti ugdytinių meninę veiklą. 

7.4. Plėtoti tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, tobulinant mokytojų menines ir IT 

valdymo kompetencijas. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Šventėje gali dalyvauti ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.  

9. Atstovų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

10. Šventė vykdoma 2022 m. gegužės 2 d. – birželio 17 d. 

11. Šventės dalyvių paraiškos (1 priedas) teikiamos 2022 m. gegužės 2 d. – birželio 2 d. el. 



p.  konfpuriena@gmail.com. 

12. Nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki birželio 10 d. veiks uždara Facebook grupė Kėdainių 

Puriena šventė Mažieji talentai, į kurią bus priimti užsiregistravę šventės dalyviai. 

13. Į Facebook grupę Kėdainių Puriena šventė Mažieji talentai, mokytojai įkelia iki 3 

min. trukmės filmuotą medžiagą (dainelė, šokis, vaidyba, grojimas, piešimas, lipdymas, įvairių 

meninių veiklų apjungimas ir t. t.) ir nurodo įstaigos pavadinimą, dalyvio(-ių) vardą, pavardę, 

amžių, pasirodymo žanrą, kūrinio pavadinimą ir autorių, mokytojo vardą ir pavardę.  

14. Į el. p. konfpuriena@gmail.com atsiunčia atlikėjo(-jų) foto nuotrauką baigiamajam 

šventės dalyvių koliažui. 

15. Dalyviai, siųsdami vaizdo įrašus, privalo turėti tėvų (globėjų) leidimus dėl vaikų 

filmavimo ir vaizdo įrašų talpinimo uždaroje Facebook grupėje. 

16. Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys – vardas, pavardė, darbovietė bus 

naudojami pažymai parengti. 

17. Šventės koordinatoriai: Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ mokytoja metodininkė, 

dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Rita Vigelienė tel. 8 615 90 797 ir meninio 

ugdymo (muzika) vyresnioji mokytoja Gintarė Brazinskienė, tel. 8 614 65 505, el. p. 

gintarebrazinskiene@gmail.com. 

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

18. Dalyviai bus apdovanojami padėkomis ir nominacijomis. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Iki 2022 m. birželio 17 d. šventėje dalyvavusiems mokytojams paraiškoje nurodytu el. p. 

išsiųsime padėkas bei pažymas. 

20. Organizatoriai pasilieka teisę keisti šventės nuostatus, laiką. 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konfpuriena@gmail.com


Tarptautinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytinių muzikos šventės „Mažieji 

talentai“  

1 priedas 

 

 

TARPTAUTINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

UGDYTINIŲ MUZIKOS ŠVENTĖS „MAŽIEJI TALENTAI“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas, kontaktai  

Mokytojo vardas, pavardė, 

kategorija, telefono Nr., el. p., FB 

paskyra (kuria jungsitės prie 

grupės) 

 

 

Dalyviai (vardas, pavardė solistams, 

kūrybinių darbų kūrėjams), 

ansamblių pavadinimai, dalyvių 

skaičius 

 

Kūrinio pavadinimas, autoriai 

 

 

Pažymėti, kokiai grupei priskiriama:  

 vokalas – V 

 Instrumentinė – Ii 

 šokis – Š 

 kūrybinis darbas – K 

 

 

 

 
 

 

 

Paraišką prašome išsiųsti el. p. konfpuriena@gmail.com 

 

Patvirtiname, kad su šventės nuostatais susipažinome ir jų laikysimės. 

 

______________________________________________________________________ 

(paraišką pateikusio asmens pareigos, vardas pavardė) 

 


