
                                                                            PATVIRTINTA 

                                                     „Saulės“ pradinės mokyklos 

                                                    direktoriaus 2022 m. __________ d. 

                                                    įsakymu Nr. V-___ 

 

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖ MOKYKLA 

 

VIRTUALAUS RESPUBLIKINIO PRADINIŲ  KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKOS 

IR ŠOKIO FESTIVALIO „ŠOKANTI NATA 2022”  NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENROSIOS NUOSTATOS 

                1. Šiuo renginiu siekiama populiarinti vokalinę muziką, šiuolaikinį šokį, skatinti gabių 

vaikų meninę saviraišką. 

               2. Festivalio organizatorius – Šiaulių “Saulės” pradinė mokykla;  atsakingi asmenys– 

muzikos mokytoja Sonata Markušenkienė (tel. 860254326), šokių mokytoja Jūratė Vaitkienė, 

(tel. 865214362). 

 

II. SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

               3. Respublikinio pradinių klasių Muzikos ir šokio festivalio „Šokanti nata” tikslas – 

daina ugdyti jaunąją kartą gėriui ir grožiui, skiepyti meilę ir pagarbą muzikai, kultūrai, puoselėti 

dainų ir šokių švenčių tradicijas. 

              4. Uždaviniai:  

              4.1. plėtoti vaikų meninę kompetenciją ugdant kūrybišką, aktyvią, emocingą ir 

kultūrinei patirčiai atvirą vaiko asmenybę; 

              4.2. puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, meilę muzikai, šokio menui; 

              4.3. skatinti Lietuvos ugdymo įstaigų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą 

              4.4. skleisti pedagogų gerąją patirtį. 

 

III. SKYRIUS 

DALYVIAI 

  

              5. Festivalyje gali dalyvauti Lietuvos pradinių mokyklų, progimnazijų, muzikos ir meno 

mokyklų – pradinių klasių mokiniai. 

IV. ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS 

 

  6. Festivalio data: 2022 m. birželio 1d.  

  Festivalio dalyvių vaizdo įrašų virtualus koncertas bus patalpintas youtube platformoje, 

Šiaulių “Saulės” pradinės mokyklos facebook paskyroje, mokyklos internetiniame puslapyje  

https://www.saulespm.siauliai.lm.lt/tvs/index.php  ir skelbiamas birželio 1 dieną, 10.00 val.  

7. Repertuaras: Atliekamas 1 kūrinys vaikystės, pavasario, vasaros, gamtos tematika. 

Daina atliekama su šokio judesiu (šoka patys atlikėjai arba šokio kolektyvas). 

https://www.saulespm.siauliai.lm.lt/tvs/index.php


 

 

 V. SKYRIUS  

SVARBI INFORMACIJA: 

 

8. Dalyvio anketas siųsti el. paštu sokantinata@gmail.com iki 2022 m. gegužės 20 d. 

9. Filmuojant – kameros režimas – tik HORIZONTALUS; 

10. Įrašas – ne senesnis kaip 2022 metų; 

11. Filmuota medžiaga siunčiama tik per wetransfer platformą, el. paštu 

sokantinata@gmail.com iki gegužės 20 d  (kartu su dalyvio anketa). Siunčiami vaizdo failai turi 

būti pavadinti tokia tvarka: kolektyvo pavadinimas - kūrinio pavadinimas. 

12. Asmenys (juos atstovaujantys teisėti atstovai) dalyvaujantys muzikos ir šokio 

festivalyje „Šokanti nata 2022“, savo dalyvavimu patvirtina, kad sutinka ir neturi pretenzijų dėl 

vaizdo įrašų ir kitų asmens duomenų viešo skelbimo ir publikavimo viešojoje erdvėje. 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR VERTINIMAS 

 

13. Dalyviams bus skirtos nominacijos, visi kolektyvai apdovanoti padėkos raštais. 

14. Mokytojai gaus metodinės veiklos pažymas. 

 

mailto:sokantinata@gmail.com
mailto:sokantinata@gmail.com


 

Virtualus respublikinis 1-4 klasių 

muzikos ir šokio festivalis  

„ŠOKANTI NATA 2022“ 

 

DALYVIO ANKETA (pildyti kompiuteriu) 

 

15. Miestas, įstaigos pavadinimas:  

16. Dalyvio vardas, pavardė; kolektyvo pavadinimas: 

17. Dalyvių amžius: 

18. Vadovo vardas, pavardė:  

19. Šokių kolektyvo\grupės pavadinimas (jei šoka kitas kolektyvas): 

20. Šokių vadovo vardas, pavardė (jei yra): 

21. Atsakingo asmens kontaktai (telefonas, el. paštas)  

22. Kūrinio pavadinimas, muzikos ir žodžių autorius:  


