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RENGINIO „ŽAIDŽIU, KALBU, JUDU“ ( LENKŲ KALBA) NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Renginio „Žaidžiu, kalbu, judu“(toliau-Renginys), nuostatai nustato Renginio 

organizavimo bei dalyvių skatinimo tvarką. 

2. Renginio tikslas - sudaryti sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

patirti pozityvų bendravimo džiaugsmą, sėkmės pojūtį bei žaidybinės - pažintinės veiklos 

malonumą.

3. Renginio uždaviniai:

3.1. ugdyti mokinių savivertės, pasitikėjimo savimi ir aplinkiniais jausmus;

3.2. žadinti mokinių norą aktyviai įsitraukti į žaidybinę – pažintinę veiklą;

3.3. lavinti kalbinę raišką, bendravimo įgūdžius;

3.4. ugdyti mokinių grupinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

3.5. gerinti  aktyvaus klausymo, dėmesio sutelkimo įgūdžius;

3.6. ugdyti  kūrybiškumą;

3.7. skatinti mokinių fizinį aktyvumą.

II. RENGINIO ORGANIZAVIMAS

4. Renginįorganizuoja Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba ir Vilniaus rajono 

švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis.

5. Renginys skirtas Vilniaus rajono bendrojo ugdymo švietimo įstaigų 3- 5 klasių 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

6. Renginys įvyks 2020 m. kovo 26 d. 10 val. (registracija nuo 9.30 val.) Vilniaus r. 

Nemenčinės vaikų lopšelyje – darželyje, Piliakalnio g. 36 A, Nemenčinė., Vilniaus r. 

7. Vilniaus rajono bendrojo ugdymo švietimo įstaigos iki šių metų kovo 2 d. Renginio 

organizatoriams turi pateikti Renginio dalyvių sąrašus (1 priedas). Mokinių sąrašai siunčiami 

elektroniniu paštu: anzelika.k@inbox.lt;

8. Renginio nuotraukos bus viešinamos logopedų bei specialiųjų pedagogų internetinėje 

svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com., Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos 

svetainėje  www.ppt.vrsa.lt. ir uždaroje Vilniaus rajono specialiųjų pedagogų bei logopedų 

bendruomenės grupėje Facebook portale. 

http://www.laimingasvaikas.jimdo.com
http://www.ppt.vrsa.lt


9. Mokinius lydintys pedagogaiįsipareigoja surinkti mokinių tėvų (globėjų) sutikimus 

fotografuoti vaikus bei talpinti nuotraukas viešoje erdvėje (2 priedas).

10. Renginio metu dalyviams bus pateiktos žaismingos komandinės užduotys, skirtos 

mokinių kalbinės raiškos, garsinės analizės, dėmesingumo, aktyvaus klausymo, erdvinio suvokimo 

ir kūrybiškumo lavinimui. 

11. Visomis, Renginiui reikalingomis priemonėmis, rūpinasi Renginio organizatoriai. 

12. Dalis užduočių bus atliekamos organizuojant įvairias judrias veiklas, estafetes, todėl 

Renginyje dalyvaujančių mokinių apranga turėtų būti patogi, leidžianti laisvai judėti. 

13. Dėl kylančių klausimų kreiptis į Renginio organizatorius nurodytais el. pašto adresais:
Agata Grebneva agucik@gmail.com, Violeta Savicka – Chubajeva wioletta.sawicka@gmail.com; 
Renata Kiselevska renata.kiselevska@gmail.com; Marija Žydelienė zydel.marija@gmail.com;
 Irena Korvel irdlhf@gmail.com; LucjaPodworska podworska.l@gmail.com; 
Ana Burbo anaburbo7@gmail.com; AnželikaKačkananzelika.k@inbox.lt; 
Julita Aleksandrovič jolita.aleksandrovic@gmail.com; Gražina Dadel grazinadadel@gmail.com.

RENGINIO DALYVIŲ SKATINIMAS

14. Renginio dalyviaiuž aktyvų dalyvavimą komandinėje veikloje bus apdovanoti 

spalvingais Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybospadėkos raštais.

15. Renginio organizatoriai (darbo grupių nariai) bus apdovanoti Vilniaus rajono 

pedagoginės psichologinė tarnybos padėkos raštais. 

16. Mokinius lydintiems pedagogams suteikiamos Vilniaus rajono specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinio būrelio pažymos apie dalyvavimą metodinėje dienoje ( Renginyje). 

17.Organizatoriai pasilieka galimybę apdovanoti Renginio dalyvius saldžiomis 

dovanėlėmis.

SUDERINTA
Renginio „ Žaidžiu, kalbu, judu“ ( lenkų kalba) 

darbo grupės susirinkime 
2020 m. sausio 3 d. 
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Renginio „Žaidžiu, kalbu, judu“,
                                                                                                            nuostatų
                                                                                                            1 priedas

RENGINIO „ ŽAIDŽIU, KALBU, JUDU“ DALYVIŲ 
SĄRAŠAS

Eil. 
Nr.

Mokinio vardas, pavardė SUP lygis Amžius Klasė

Mokinius lydintis pedagogas      Vardas, pavardė                              Pareigos



Renginio „Žaidžiu, kalbu, judu“,                
                                                                                                            nuostatų
                                                                                                            2 priedas

SUTIKIMAS DĖL VAIKO FILMAVIMO IR (AR) FOTOGRAFAVIMO BEI NUOTRAUKŲ 
IR (AR) FILMUOTOS MEDŽIAGOS VIEŠINIMO

Aš, ________________________________________, gim. ___________________, gyvenantis 
                                 (vardas, pavardė)                                 (gimimo data)
_____________________________________, būdamas _______________________________, 
                                       (adresas)                                                     (vaiko vardas, pavardė)
gim. ______________________,  gyvenančio _________________________________ (toliau – 
                (vaiko gimimo data)                                                 (vaiko adresas)

Vaikas) įstatyminiu atstovu ir atstovaujantis Vaiko interesus, sutinku ir neprieštarauju, kad Vaikas 
rajoninio renginio „ Žaidžiu, kalbu, judu“ metu būtų fotografuojamas ir (ar) filmuojamas(a) ir, kad 
medžiaga būtų viešinama teikiant švietėjišką informaciją apie mokinių ugdymo galimybes renginių 
metu bei kitais teisėtais tikslais.

Sutinku  ______________________________________________________________
                      (vardas, pavardė, parašas)   

2020 m. _________________ d.


