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Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“
Respublikinis virtualus dainų ir šokių festivalis

„ŢIEMOS TAKU“
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Virtualaus dainų ir šokių festivalio „Žiemos taku“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslus,
dalyvius, repertuarą, organizavimo tvarką bei apdovanojimus.
2. Festivalio organizatorius ir rengėjas Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“.
II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŢDAVINIAI
1. Ugdyti vaikų dainavimo ir šokio gebėjimus, kūrybinę raišką, ieškant įvairesnių meninės veiklos
organizavimo formų ikimokyklinėse įstaigose.
2. Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tobulinant mokyktojų meninę ir IT valdymo
kompetencijas.
III SKYRIUS
DALYVIAI IR REPERTUARAS
1. Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytiniai.
2. Iš įstaigos dalyvauja 1 vokalinis ansamblis, šokio kolektyvas arba solistas.
3. Dalyviai atlieka po vieną laisvai pasirinktą kūrinį (dainą arba šokį) žiemos tematika.
IV SKYRIUS
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
1. Dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais, mokytojai – dalyvavimo festivalyje pažymomis.
V SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA
1. Festivalio dalyvių paraiškos (priedas Nr. 1) priimamos iki sausio 22 d. elektrononiu paštu
giegam9@yahoo.com

VI SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
1. Užpildę paraiškas dalyviai, nufilmuotą vaizdo įrašą atsiunčia per WeTransfer programą, iki
vasario 5 d. elektroniniu paštu giegam9@yahoo.com
2. Visų festivalių dalyvių pasirodymai bus sukelti į filmuką „You Tube“ platformoje.
3. Nuo vasario 10 d. nuoroda bus skelbiama Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ internetinėje
svetainėje https://www.darzelisvilnele.lt/, www.ikimokyklinis.lt

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Pasirenkant kūrinius dalyviams siūloma:
parinkti tinkamą vaiko amžiui repertuarą;
melodijoje vengti didesnių nei grynosios kvartos intervalinių šuolių;
tekstas turi būti vaikui suvokiamas:
kūrinio trukmė – ne ilgesnė kaip 3 min.
2. Pateikdami vaizdo įrašus, patvirtinate, kad turite sutikimą juos naudoti ir skelbti viešoje erdvėje.
3. Informaciją telefonu 8 (653) 506 88 arba el. p. giegam9@yahoo.com teikia muzikos mokytoja
metod. Giedrė Motiejūnienė.

(priedas Nr. 1)

FESTIVALIO „ŢIEMOS TAKU“
DALYVIO ANKETA
1. Įstaigos pavadinimas, el. paštas, telefonas .....................................................................
.............................................................................................................................................
2. Kolektyvo pavadinimas .................................................................................................
3. Dalyvių skaičius ............................................................................................................
4. Vadovo vardas, pavardė, pareigos ...................................................................................
.............................................................................................................................................
5. Vadovo telefonas, el. paštas ............................................................................................
.............................................................................................................................................
6. Akompaniatoriaus vardas, pavardė .................................................................................
.............................................................................................................................................
7. Atliekamas repertuaras
Kūrinio-dainos pavadinimas..................................................................................................
Kompozitorius (vardas, pavardė) ...........................................................................................
Teksto autorius (vardas, pavardė)...........................................................................................

