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RESPUBLIKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ RENGINIO  

„ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO“ 

NUOSTATAI 

 

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, siekiant 

prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos mėsiedo dieną. Šventė žavi liaudiško humoro 

grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, 

Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas.  

Kaukės bei persirenginėjimas – vienas pagrindinių Užgavėnių šventės atributų. 

Svarbiausia, kad Užgavėnių drabužis nebūtų kasdienis, jis turi būti kažkuo išsiskiriantis, 

neįprastas. Kaukės dažniausiai daromos iš medžio žievės, avikailio arba kitokio kailio, gyvulių 

kaukolių, vėliau iš popieriaus, kartono, ir kitų medžiagų. Persirengėliai, eidami iš trobos į trobą, 

krečia pokštus, dainuoja, stengiasi pavogti kokį buities rakandą. 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių renginio „ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ 

KIEMO“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Respublikinį specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių renginį „ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ 

KIEMO“ organizuoja Vilniaus Šilo mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė: 

specialioji pedagogė – logopedė metodininkė Gintarė Šimkienė, auklėtoja Gražina Šavelo, 

specialioji pedagogė Elvyra Sinkevičienė, specialioji pedagogė metodininkė Sigita Bajerčiūtė, 

muzikos mokytoja Ieva Samaitytė. 

3. Respublikinio specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių renginio „ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ 

KIEMO“ nuostatai skelbiami Vilniaus Šilo mokyklos tinklapyje www.vilniaussilomokykla.lt 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 



4. Renginio tikslas – skatinti mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių SUP, domėjimąsi 

etnokultūriniu paveldu  dainuojant, muzikuojant, žaidžiant Užgavėnių tradicinius žaidimus bei 

gaminant Užgavėnių patiekalus.  

5. Renginio uždaviniai:  

5.1. Kartu su vaikais aptarti Užgavėnių tradicijas ir jų reikšmę. Dalyvauti praktinėse veiklose; 

5.2. Suteikti vaikui džiugių emocijų, dalyvaujant estafetėse, kuriant kaukes, kepant blynus, 

muzikuojant ir pan.; 

5.3. Siekti, kad vaikai pajaustų lietuviškų tradicijų svarbą. 

5.4. Plėtoti šalies ugdymo įstaigų kūrybinį bendradarbiavimą.  

DALYVIAI 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų (įskaitant specialiąsias) 

mokyklinio amžiaus vaikai, turintys SUP, jų mokytojai.  

7. Iš vienos įstaigos kviečiame atvykti ne daugiau kaip 10 mokinių ir 3 mokytojus (lydinčius 

asmenis). 

8. Dalyvius kviečiame registruotis el.paštu silo.pavaduotoja@gmail.com iki 2023 m. sausio 

mėn. 25 d. 

9. Registracijos metu pateikiama ir užpildyta dalyvio anketa. (1 Priedas).  

10. Primenybė teikiama pirmiems užsiregistravusiems (esant daugiau norinčių, nei galime 

pakviesti). 

11. Renginys vyks 2023 m. vasario mėn. 21 d. Vilniaus Šilo mokykloje, Lakštingalų g. 8, 

Vilnius.  

Renginio laikas nuo 10.00 iki 14.00 val.  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Visiems parodos dalyviams (mokiniams ir mokytojams) nurodytu anketoje elektroniniu 

paštu bus išsiųsti renginio organizatoriaus padėkos raštai.  

13. Iškilus neaiškumams, skambinti tel. 865955023 arba rašyti el.paštu: 

silo.pavaduotoja@gmail.com 

14. Renginio nuotraukos publikuojamos internetinėje svetainėje https://vilniaussilomokykla.lt/ 

ir mokyklos Facebook tinklapyje. 



Respublikinio specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių renginio „ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ 
KIEMO“ 

Priedas Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas: 
 
 
 
 
Kontaktinio asmens duomenys (Vardas, Pavardė, Tel. El. paštas): 
 
 
 
Dalyvių (mokinių) sąrašas: Dalyvių (pedagogų/lydinčių 

asmenų)sąrašas: 
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