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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ TEATRO FESTIVALIO 

„Buvo buvo, kaip nebuvo“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų teatro festivalio „Buvo buvo, 

kaip nebuvo“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, organizavimo tvarką, eigą, dalyvavimo sąlygas 

ir apdovanojimo tvarką. 

Festivalį organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Šilelis“, koordinuoja Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

 

II. TIKSLAI 

 

Aktyvinti Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimą, plėtojant gerosios patirties 

sklaidą. Skatinti vaikų kūrybiškumą teatrinės veiklos priemonėmis. 

      

III.UŽDAVINIAI 

 

1. Sudaryti ugdytiniams galimybę patirti kūrybinį džiaugsmą. 

2. Puoselėti teatro tradicijas.  

3. Stiprinti bendrinės kalbos ir sceninę kultūrą. 

4. Populiarinti vaikų meninę saviraišką. 

5. Didinti kultūrinį ugdytinių sąmoningumą. 

 

 

       IV.DALYVIAI 

 

Festivalio dalyviai – Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 3-7 m. vaikai ir jų pedagogai, 

pateikę paraiškas dalyvavimui. Vienos dalyvaujančios festivalyje įstaigos vaikų skaičius iki 10 

dalyvių. 

 

        V.VIETA IR LAIKAS 

 

Festivalis vyks 2020 m. kovo 18-19 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Šilelis“ (Sietyno g. 5, 

Vilnius). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VI. RENGINIO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

Dalyvių registracija vyksta iki 2020 m. kovo 2 d. el. paštu:sileliozibute@gmail.com, prisegant 

užpildytą dalyvio anketą (1 priedas).  

Festivalio organizatoriai registraciją patvirtins elektroniniu paštu. 

Programėlę dalyviams festivalio organizatoriai išsiųs iki 2020 m. kovo 9 d. 

Į festivalį atvyksiantys dalyviai pristato pasirinktos pasakos ar kūrinio inscenizaciją, 

spektakliuką, trunkantį iki 15-20 min. 

Spektaklio afišą prašome pristatyti į Vilniaus lopšelį-darželį „Šilelis“ iki 2018 m. kovo 12 d. 

(pritvirtintą prie kieto pagrindo, paruoštą pakabinimui, arba pastatomą erdvinį maketą). 

Dalyvių, žiūrovų atvykimas nuo 9.20 val. iki 9.50 val., spektakliukų pradžia 10.00 val. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Visi festivalio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštu ir atminimo prizais. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į lopšelio-darželio „Šilelis“ direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui Žibutę Žilinskienę tel. 8 624 43 133 arba el. paštu sileliozibute@gmail.com 

______________________________________ 

 

 

 

Vilniaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų teatro festivalio  

„Buvo buvo, kaip nebuvo“  

dalyvio registracijos anketa 

 
1 priedas 

Spektakliuko 

pavadinimas 

Vaikų amžius, 

skaičius 

Įstaigos pavadinimas, 

adresas, el. paštas, 

telefonas 

Mokytojo(-ų) vardas, pavardė 

el. paštas, telefonas 
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