
                                                                PATVIRTINTA 

Erudito licėjaus direktoriaus Nerijaus Pačėsos 
                                                                                          2022 m. sausio 19 d. įsakymas Nr.1  

 

RESPUBLIKINIS 4 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS KONKURSAS – VIKTORINA  

"KALBA YRA MŪSŲ TAUTA... KALBA ESAME MES" (A. Šataitė) 

  

  

N U O S T A T A I 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Respublikinis 4 klasių lietuvių kalbos konkurso – viktorinos "KALBA YRA MŪSŲ TAUTA... 

KALBA ESAME MES", (toliau konkursas - viktorina) nuostatai reglamentuoja konkurso – viktorinos 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konkursas skirtas Lietuvos krepšinio šimtmečiui paminėti.  

3. Konkursą - viktoriną organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras (toliau – KŠIC), Kauno miesto 

pradinių klasių mokytojų gabių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė, Erudito licėjus. 

4. Informacija apie konkursą skelbiama KŠIC mėnesio plane ir Kauno miesto pradinių klasių mokytojų 

metodinio būrelio tinklalapyje https://pradinukai.lt/kauno/ 

II.  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

5. Konkurso  - viktorinos tikslas – ugdyti mokinių kalbines, informacines bei bendrąsias kompetencijas, 

skatinant saviraišką ir stiprinant tautinį indetitetą.  

6. Konkurso – viktorinos uždaviniai: 

6.1. Ugdyti pilietiškumą, meilę gimtajai kalbai; 

6.2. Gilinti lietuvių kalbos žinias; 

6.3. Skatinti kūrybiškumą ir saviraišką; 

6.4. Formuoti IT įgūdžius; 

6.5. Skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos krepšinio istorija. 

  



III. DALYVIAI. LAIKAS. VIETA 

7. Dalyviai – Lietuvos respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokiniai (1 – 2 mokiniai iš mokyklos).  

8. Konkursas – viktorina vyks vasario 8 d. 14 val. nuotoliniu būdu „Google Meet“ platformoje.  

9. Pageidaujančios dalyvauti mokyklos iki vasario 7 d. siunčia užpildytas paraiškas (I priedas) el paštu 

d.jankauskiene@erudito.lt. Registracijos patvirtinimą kartu su prisijungimo nuoroda užsiregistravę dalyviai 

gaus elektroniniu paštu, iš kurio buvo išsiųsta paraiška. Negavus registracijos patvirtinimo, skambinti 

telefonu 861654425 

 

IV.   KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

10. Konkurse – viktorinoje dalyvaujantys mokiniai turi parengti namų darbą - akrostichą „KREPŠINIS“  ir 

atsiųsti iki vasario 7 d. el. paštu d.jankauskiene@erudito.lt  

11. Dalyviams yra parengtos įdomios ir intelektualios užduotys, kurias atlikdami pademonstruos ir praplės savo 

krašto pažinimo, gimtosios kalbos (gramatikos, teksto suvokimo) žinias, gebėjimus bei literatūrinę patirtį.  

12. Užduotys bus atliekamos naudojant interaktyvias programas: KAHOOT, LIVEWORKSHEET. 

13. Konkurso – viktorinos trukmė 2 - 2,5 val.  

  

V.    VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

14. Konkurso – viktorinos užduotys bus vertinamos taškais. Renginio pabaigoje užduočių taškai sumuojami ir 

išrenkami nugalėtojai.  

15. Daugiausiai taškų surinkę dalyviai bus apdovanoti Erudito licėjaus I, II ir III vietos diplomais ir prizais, o 

visi dalyviai gaus padėkos raštus.  

16. Mokytojai gaus Kauno švietimo inovacijų centro pažymas. 

17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę išskirtinius kūrybinius darbus (akrostichus) nominuoti.  

 

VI. KONKURSO ORGANIZATORIAI IR UŽDUOČIŲ PARENGIMO KOMISIJA 

Audronė Antanavičienė – Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė; 

Daiva Jankauskienė, Erudito licėjaus pradinių klasių vyr, mokytoja, gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės 

grupės narė; 

Loreta Raižienė, Erudito licėjaus pradinių klasių vyr, mokytoja, gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės 

narė; 

Dovilė Koklevičienė, Erudito licėjaus pradinių klasių mokytoja; 

Rūta Gudynienė, Erudito licėjaus pradinių klasių mokytoja; 

Justina Pečiulaitė, Erudito licėjaus pradinių klasių mokytoja; 

Dovilė Tamošiūnienė, Erudito licėjaus pradinių klasių vyr. mokytoja;  

Daiva Petkevičienė, Erudito licėjaus pradinių klasių vyr.mokytoja; 



 

 

VERTINIMO KOMISIJA: 

 

Dalia Sutkaitienė, Ryto pradinės mokykos pradinių klasių mokytoja metodininkė; 

Daiva Jankauskienė, Erudito licėjaus pradinių klasių vyr.mokytoja; 

Loreta Raižienė, Erudito licėjaus pradinių klasių vyr.mokytoja; 

Daiva Petkevičienė, Erudito licėjaus pradinių klasių vyr.mokytoja; 

Justina Pečiulaitė, Erudito licėjaus pradiniūų klasių vyr.mokytoja; 

Ingrida Žemantauskienė, Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė; 

Asta Žemgulytė, Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 PRIEDAS 

  

___________________________________________ 

Mokyklos pavadinimas 

  

Respublikinio 4 klasių mokinių Lietuvių kalbos konkurso – viktorinos „Kalba yra mūsų tauta... Kalba esame 
mes"(A. Šataitė), skirto  Lietuvos krepšinio šimtmečiui paminėti  

DALYVIŲ PARAIŠKA 

  

Eil. 
Nr. 

Mokinio vardas, 
pavardė 

Mokinio elektroninio 
pašto 

adresas:...@gmail.co
m 

Mokytojo      vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija, 
telefono Nr. 

        

        

Paraišką siųskite el. paštu renginio koordinatorei Daivai Jankauskienei d.jankauskiene@erudito.lt  
 iki vasario 7 d. 

 

 

  

 


