
PATVIRTINTA  

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2023 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-34 

 

 

KAUNO MIESTO MOKYKLŲ 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ DAILAUS RAŠTO KONKURSAS 

„JEI IŠLIKS KALBA, IŠLIKS IR LIETUVA“  

NUOSTATAI 

 

  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto 1–4 klasių mokinių dailaus rašto konkurso „JEI IŠLIKS KALBA, 

IŠLIKS IR LIETUVA“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius ir 

organizavimo tvarką. 

2. Konkursas skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. 

3. Konkurso organizatoriai – Kauno švietimo inovacijų centras (toliau – KŠIC),  Kauno 

pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis,  Gabių mokinių ugdymo iniciatyvinė grupė.   

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

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

5. Konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Konkursas vykdomas nuo vasario 1 d. iki vasario 21 d.  

7. Konkurse gali dalyvauti Kauno miesto mokyklų 1–4 klasių mokiniai. 

8. Mokiniai skaito lietuvių poetų eilėraščius, išsirenka labiausiai patikusį. 

Eilėraštį/eilėraščio ištrauką dailyraščiu nurašo į lapą linijomis pagal III nuostatų dalyje pateiktus 

reikalavimus. 

9. Mokykla atrenka po vieną geriausią darbą iš kiekvieno koncentro ir skaitmeniniu 

PDF formatu (PDF dokumentą pavadinti pagal pavyzdį: mokinio Vardas_Pavardė_Mokykla) 

atsiunčia iki vasario 15 dienos 10 val. el. paštu  ingrida.zemantauskiene@masiotopradine.lt 

Iš vienos mokyklos prašome siųsti ne daugiau kaip 4 darbus – po vieną iš 

kiekvienos klasių grupės.  

10. Kartu su darbais būtina pateikti dalyvaujančių mokinių bei juos paruošusių 

mokytojų sąrašą (2 priedas). 

Negavus registracijos patvirtinimo, skambinti tel. 8 614 95934.  

11. Mokykla registruoja tik tuos mokinius, kurių tėvai sutinka, kad mokinio vardas, 

pavardė, mokykla ir rašto darbas būtų eksponuojami virtualioje parodoje. 

 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DAILAUS RAŠTO DARBUI 

 

12. Dailaus rašto darbą konkurso dalyviai rašo į tai klasei skirtą  lapą linijomis pagal 

eilėraščio užrašymo reikalavimus (1 priedas). Pirmokai rašo A. Matučio, antrokai –  

M. Vainilaičio, trečiokai ir ketvirtokai renkasi S. Gedos eilėraštį. 

13. Pasirinktą eilėraštį konkurso dalyviai rašo dailyraščiu, taisyklingai jungdami raides 

ir palikdami vienodus tarpus tarp žodžių. (Dailyraštis – aiškia ir gražia rašysena taisyklingomis 

rašytinėmis raidėmis parašytas raštas. Nereikėtų painioti su kaligrafija, kuri yra vaizduojamojo 

meno rūšis). 

https://pradinukai.lt/kauno/index.php/iniciatyvos/gabiu-mokiniu-iniciatyvine-grupe
https://pradinukai.lt/kauno/index.php/iniciatyvos/gabiu-mokiniu-iniciatyvine-grupe
https://pradinukai.lt/kauno/
https://pradinukai.lt/kauno/
mailto:ingrida.zemantauskiene@masiotopradine.lt
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14. Dailyraštis rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu. 

Korektūros priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, teptukais ir pan.) naudotis 

negalima.  Reikalavimų neatitinkantys darbai ir darbai su klaidomis nebus vertinami ir 

eksponuojami. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

15. Visi reikalavimus atitinkantys darbai bus patalpinti internetinėje erdvėje PADLET ir 

eksponuojami Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio 

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

16. Dailaus rašto darbų autoriai bus apdovanoti KŠIC padėkos raštais, o jų mokytojai 

gaus KŠIC pažymas. 

17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę išskirtinius darbus nominuoti. 

 

ORGANIZATORIAI 

 

Dalia Sutkaitienė, Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos mokytoja metodininkė, gabių 

mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės koordinatorė; 

Ingrida Žemantauskienė, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja 

metodininkė, gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės sekretorė; 

Asta Žemgulytė, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytoja metodininkė, 

gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės narė; 

Rima Papievienė,  Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokytoja metodininkė, gabių 

mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės narė; 

Vida Karčiauskienė, Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ mokytoja metodininkė; gabių 

mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės narė; 

Gitana Kairienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytoja metodininkė; gabių 

mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės narė; 

Jolanta Šturmienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokytoja metodininkė, gabių mokinių 

ugdymo iniciatyvinės grupės narė;  

Loreta Prochorskienė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytoja metodininkė, 

gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės narė. 

Audronė Antanavičienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė; 

 

Informacija teikiama el. paštu dalia.sutkaitiene@rytopm.lt  arba tel. 8 610 16114 

 

  

https://pradinukai.lt/kauno/
https://pradinukai.lt/kauno/
mailto:dalia.sutkaitiene@rytopm.lt


3 
 

Konkurso nuostatų 

1 priedas 

 

EILĖRAŠČIO UŽRAŠYMO REIKALAVIMAI 

1 klasei 

Autoriaus vardas ir pavardė 

Pavadinimas 

Vienas posmelis 

______________________ 

* Teksto apimtis 20-30 žodžių. 

**Konkurso dalyvis savo vardo ir pavardės nerašo.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 klasei 

Autorius                   Pradėk rašyti ant antros ryškios linijos* 

                                 1 eilutės tarpas 

Pavadinimas 

                                 1 eilutės tarpas 

Pirmas posmelis 

                                 1 eilutės tarpas 

Antras posmelis 

______________________ 

* Teksto apimtis 30-50 žodžių. 

**Konkurso dalyvis savo vardo ir pavardės nerašo.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 klasei 

Autorius 

                               2 eilučių tarpai 

Pavadinimas 

                                 2 eilučių tarpai   

Pirmas posmelis 

                                 2 eilučių tarpai    

Antras posmelis 

                                 2 eilučių tarpai    

Trečias posmelis 

______________________ 

* Teksto apimtis 50-60 žodžių. Rašoma į kas antrą eilutę. 

** Tekstui netilpus paimti antrą lapą. 

***Konkurso dalyvis savo vardo ir pavardės nerašo.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

  

4 klasei 

Autorius                    

                                 1 eilutės tarpas 

Pavadinimas 

                                 1 eilutės tarpas 

3–4 posmeliai, tarp kurių yra 1 eilutės tarpas. 

______________________ 

* Teksto apimtis 60-70 žodžių. Rašoma į kiekvieną eilutę. 

**Konkurso dalyvis savo vardo ir pavardės nerašo.  
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Konkurso nuostatų 

 2 priedas 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Mokyklos pavadinimas 

  

KAUNO MIESTO  MOKYKLŲ 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ DAILAUS RAŠTO KONKURSAS 

„JEI IŠLIKS KALBA, IŠLIKS IR LIETUVA“  

 

DALYVIŲ PARAIŠKA 

  

Klasė Mokyklos laimėtojai 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Mokytojo vardas, 

pavardė 

Mokytojo elektroninis paštas, 

telefonas 

1       

2       

3       

4    

  

    


