
TARPTAUTINIO VAIKŲ PIEŠINIŲ IR VAIZDINGŲ POSAKIŲ KONKURSO 

„JIE – MŪSŲ DRAUGAI…“, skirto LIETUVOS valstybės 100-mečiui - 

gamtininko Tado Ivanausko ir rašytojo Prano Mašioto atminimui 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinis vaikų piešinių ir vaizdingų posakių konkursas „Jie – mūsų draugai…“ - tai 

renginys (toliau  konkursas), skirtas ne tik Lietuvos, bet  ir išeivijos vaikams, kurie, dėl 

vienų ar kitų priežasčių, turėjo palikti gimtąjį kraštą ir dabar gyvena kitose šalyse. 

2. Konkurso organizatorius – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras ir Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų asociacija, Kauno 

Prano Mašioto pradinė mokykla. 

3. Konkurso finalinis renginys –apdovanojimai vyks Kauno Tado Ivanausko zoologijos   

muziejuje, Kaune, Laisvės al. 106. 

  

II. KONKURSO TIKSLAI 

 

4. Konkurso tikslai : 

 

- plačiau susipažinti su  Lietuvos valstybės šviesuolių ,  gamtininko Tado Ivanausko ir  

rašytojo Prano Mašioto asmenybėmis ir veikla, formuojant vaikų asmenybes per meilę 

gamtai , pagarbą gyvybei; 

 

- sudaryti Lietuvos ir svetur gyvenantiems lietuvių vaikams sąlygas perteikti Lietuvos gyvūnų 

( paukščių, roplių, vabzdžių ,žinduolių...) grožį piešiniuose įvairiomis dailės raiškos 

priemonėmis ; 

 

- turtinti vaikų lietuvių kalbos žodyną  frazeologizmais, senoviniais, vaizdingais žodžiais ir 

gramatinėmis formomis, sinonimais, tautosaka; 

  

- ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką ,vertybines nuostatas.  

   

      III.      KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Konkurso dalyviai:  

 

Konkurse dalyvauja pradinių  III – IV klasių mokiniai. 

 

6. Konkursas vyksta trimis etapais: 

 

 

6.1. Konkurso pradžia- 2017 metų gruodis-Tado Ivanausko ir  Prano Mašioto 

gimtadienių mėnuo. Pabaiga- 2018 m. Vasario 15 d.  



6.2. Piešinius A3 formatu, neperlenktus, pristatyti į Kauno Prano Mašioto pradinę 

mokyklą ( Rasytės g. 1, LT-48126 Kaunas) 

6.3 2018 m. vasario mėn. vykdoma darbų atranka. Darbus vertina dailininkų ir pedagogų 

komisija. Nugalėtojų darbai bus eksponuojami Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje,  

 laureatai  skelbiami 2018 02 05 d. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus internetinėje 

svetainėje www.zoomuziejus.lt  

6.4. 2018 m. vasario 23 dieną,  paskutinį žiemos penktadienį, 13.00 val. vyks 

apibendrinamasis seminaras, atidaryta ir aptarta piešinių paroda bei pagerbti nugalėtojai 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje,  Laisvės al.  – 106, Kaunas. 

Seminaro kaina- 10 eurų (žr.  KPKC vasario mėn . plane) 

IV. REIKALAVIMAI PIEŠINIAMS 

 

7.1. Piešiniai gali būti atlikti įvairia tik piešimo technika: guašu, akvarele, tušu, kreidelėmis, 

mišriomis priemonėmis bei technikomis. ( Koliažai, su kompiuteriu atlikti darbai nebus 

priimami. ) 

7.2. Piešinio formatas - A3.  Vaizdingas pavadinimas ( frazeologizmas, citata,..) 

įkomponuotas piešinyje. 

7.3. Antroje piešinio pusėje, dešiniajame kampe pritvirtinti dalyvio kortelę (Priedas Nr. 1); 

7.4. Siunčiant darbus iš vienos organizacijos gali būti pristatyti tik šeši piešiniai. 

7.5. Darbų autoriais gali būti tik pavieniai asmenys. Vienas mokinys gali pristatyti vieną 

piešinį. 

7.6. Žinome, kad Tadas  Ivanauskas labai prisidėjo prie gyvūnijos tyrinėjimo, išsaugojimo ir 

išlikimo, o Pranas Mašiotas kūrė  pasakojimus vaikams apie gyvūnėlius. Todėl, labai svarbu, 

kad piešinys būtų pavadintas, panaudojant vaizdingus posakius, tautosaką... ar Prano 

Mašioto sakinius, ištraukėles iš pasirinkto kūrinėlio vaikams apie gyvūnus. Piešinio tema 

turi sietis su literatūrinio kūrinio pasirinkimu. Posakis, ištrauka, sakinys...turėtų būti 

įpintas piešinyje. 

 

 

V. PIEŠINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

8.1.Lietuvos gyvūnų piešinių sąsaja su Prano Mašioto kūryba; 

8.2. originalus temos atskleidimas; 

8.3. kūrybiškumas ir meniškumas; 

8.4. išraiškingumas ir estetiškumas; 

8.5. meninės raiškos priemonių valdymas.  

 

VI. KONKURSO KOORDINATORIUS 

 

9. Kauno Prano Mašioto  pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė. 

Dėl iškilusių klausimų galite teirautis telefonu – 8 671 04180 , el. paštu : 

edistep74@gmail.com 

 

      VII.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



10. Konkurso ,,Jie mūsų draugai...” darbų autoriai sutinka neatlygintinai, o organizatoriai 

pasilieka teisę, spausdinti nugalėtojų darbus spaudoje, naudoti smulkiajai leidybai ir 

patalpinti nuotraukas internetinėse svetainėse be atskiro dalyvio, globėjo ar tėvų 

raštiško sutikimo. 

11. Piešiniai nebus grąžinami. 

12. Konkurso laureatai prizus, dovanas, padėkos raštus turi atsiimti šventės metu. 

 

 

 

                                                                                                                                 Priedas Nr. 1 

Prašome užpildyti Times New Roman šriftu, 14 dydžiu ir pritvirtinti kitoje piešinio pusėje, 

apatiniame, dešiniajame kampe. 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas ir adresas  

Autoriaus vardas pavardė  

Amžius, klasė  

Darbo pavadinimas  

Prano Mašioto knygos pavadinimas. 

 Kūrinėlio  pavadinimas, kuriuo buvo 

naudojamasi, kuriant piešinį, darbelio 

pavadinimą.  

Knygos metai. 

 

Pedagogo vardas pavardė, kvalifikacija  

Kontaktinis telefonas  

El. pašto adresas  

 

 


