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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

 VAIKŲ FOLKLORO KOLEKTYVŲ FESTIVALIO 

„VIRŠ MARIŲ SAULELĖ, O ŠIRDY – GIESMELĖ“ 

 NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Festivalis – viena iš netradicinių vaikų meninės raiškos, etnokultūrinio, pilietinio ugdymo (si) 

formų renginys, kuris organizuojamas nuo 2003 metų, vykstantis kas du metai, autentiškoje žvejo 

sodyboje - muziejuje, Rusnės saloje,  2015 metais įvertintas Lietuvos Liaudies Kultūros Centro 

konkurso ,,Tradiicja šiandien”, specialiuoju prizu. 

2. Festivalio nuostatai reglamentuoja tikslus, uždavinius, dalyvius bei pasirengimo etapus bei 

dalyvavimo tvarką. 

3. Festivalio organizatoriai: Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”. 

4. Festivalio vadovai: Šilutės lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė” muzikos mokytojas Valteris 

Matulis, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Gvildienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Zenutė 

Nausėdienė.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS 

5. Siekti netradicinės meninės raiškos galimybių plėtotės, skatinant lietuvių liaudies tradicijų 

puoselėjimą, tautinės savimonės formavimą.  

 

III SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 

 

6. Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų folkloro kolektyvus palaikyti ir puoselėti tautinius 

tradicinės kultūros reiškinius, liaudies papročių ryšį su dabartimi. 

7. Supažindinti festivalio dalyvius su Lietuvos regionų ypatumais, panaudojant autentišką 

aplinką, tautinius rūbus, tautosaką. 

8. Inicijuoti muzikos ir kitų mokytojų aktyvumą, dalyvaujant festivalyje, etnokultūrinės patirties 

kaupimą ir sklaidą, panaudojant šiuolaikines technologijas. 

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

9. Festivalyje dalyvauja respublikos ikimokyklinių įstaigų folkloro kolektyvai, mokytojai. 

 

V SKYRIUS 

FESTIVALIO ORGANIZAVIMO IR DALYVVAIMO SĄLYGOS 

 

10. Festivalis vyks 2021 m. balandžio 20 d. 2021 m. gegužės 20 d. laikotarpiu: 

10.1. kolektyvas, nusprendęs dalyvauti, parengia vieną kūrinį iš pateikto sąrašo  (1 priedas) arba 

pasirenka patys, kuris atlieptų  renginio temą; 

10.2. pasiruošia 1 minutės trukmės prisistatymą, pasirinktinai panaudodami smulkiąją 

tautosaką, regiono tarmę bei įvairias preimones (medines ar molines švilpynes, pagaliukus, akmenukus 

ar kt); 

10.3. pasirenka aplinką, jei yra galimybė prie vandens telkinio ar kitoje autentiškoje savo krašto 

aplinkoje, pasipuošia tautiniais rūbais ir nufilmuoja savo prisistatymą ir atliekamą kūrinį: 

10.3.1. vaizdo įraše turi matytis visas kolektyvas; 

10.3.2. vaizdo įrašas filmuojamas nuo pradžios iki pabaigos be sustojimų ir montažo; 

10.3.4. įrašas išsaugomas MP4 formatu; 

11. Dalyvio paraišką (2 priedas) ir įrašą pateikti iki 2021 m. gegužės 20 d. elektroniniu paštu 

 pavaduotojas.ugdymui@raudonkepuraite.lt, festivalio organizatoriams.  

12. Užpildydami dalyvio paraišką, sutinkate, kad vaizdo įrašas bus naudojamias neatlyginamai 

ir viešai skelbiamas ir kad konkurso dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik festivalio metu, 

įstatymu numatyta tvarka. 

13. Festivalio pristatymas bei dalyvių įrašų peržiūra vyks facebook „Virš marių saulelė, o širdy 

– giesmelė“, nuo 2021 m. birželio 1 dienos. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 14. Festivalio dalyvius konsultuoja ir informaciją teikia: Valteris Matulis, Šilutės lopšelio-

darželio muzikos mokytojas, tel. 8 657 8018, el.p. siretlav@gmail.com. 

 15. Visi, festivalyje dalyvaujančių įstaigų kolektyvai ir mokytojai, bus apdovanoti padėkos 

raštais, kurie bus išsiųsti Jūsų nurodytais (paraiškoje) elektroninių paštų adresais. 

 

__________________________________________ 
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1 priedas 

 

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“ RESPUBLIKINIO 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ FOLKLORO 

KOLEKTYVŲ FESTIVALIO „VIRŠ MARIŲ SAULELĖ, O ŠIRDY – GIESMELĖ“ SIŪLOMŲ 

KŪRINIŲ SĄRAŠAS: 

 

 

 

1. ,,Išbėg, išbėgo iš Rusnės kiemo”, pamario krašto daina; 

2. ,,Pabėg laivelis nuo Venčio rago”, pamario krašto daina; 

3. ,,Tėti, tėti, dirbk, man laivą”, žaidimas; 

4. „Žaliam sode”, lietuvių laiudies žaidimas; 

5. „Tu girela Lietuvos”, lietuvių liaudies žaidimas; 

6. „Bėga pempė  upeliu”, lietuvių liaudies žaidimas; 

7. „Tupi šarka vidury”, lietuvių liaudies žaidimas; 

8. „Gegutėlė tupi tupi:, lietuvių liaudies žaidimas; 

9. „Pučia vėjas, neša laivą”, lietuvių laiudies žaidimas; 

10. „Upytėlė teka”,lietuvių liaudies žaidimas; 

11. „Eisva mudu abudu”, lietuvių liaudies žaidimas; 

12. „Ausva sesutės abrūsus”, pamario krašto žaidimas; 

13. „Ant marių krantelio”, daina; 

14. „Tykiai ramiai”, lietuvių liaudies žaidimas;  

15.  „Upeliukas plaukia plaukia”, lietuvių liaudies žaidimas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                              2 priedas 
 

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“ RESPUBLIKINIO 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ FOLKLORO 

KOLEKTYVŲ FESTIVALIO „VIRŠ MARIŲ SAULELĖ, O ŠIRDY – GIESMELĖ“ DALYVIO 

PARAIŠKA 

 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas  

 

 

 

Įstaigos el. paštas 

 

 

 

Kolektyvo pavadinimas  

 

 

 

Atliekamo kūrinio pavadinimas 

 

 

 

Dalyvių amžius, skaičius 

 

 

 

Vieta, kur atliekamas kūrinys 

 

 

 

Mokytojo (-ų) vardas, pavardė,  

kvalifikacinė kategorija, 

 telefono numeris, el. pašto adresas 

 

 

 
 

 


