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Iki vaikų literatūros reikia užaugti.  

Švedų vaikų rašytojas Ulf Stark 

I. KONKURSO AKTUALUMAS 

Psichologai tvirtina, kad skaitymas balsu vaikams yra kaip vitaminas, kaip vakcina nuo 

šiuolaikinio pasaulio grėsmių, blogų įpročių. Tai – pigiausias ir veiksmingiausias ugdymo būdas.  

Kaip sukurti vaiko santykį su knyga? Tiesiog prie jos prisiliesti rankomis, balsu, versti 

lapus, kvepiančius spaustuvės daţais, gyventi knygos pasakojimu, kartu su rašytoju nusikelti į 

vaikui artimų istorijų ir išgyvenimų pasaulį. Lengvai prieinama knyga yra didelė vertybė, kuri 

padeda vystyti vaiko emocinį intelektą ir plėsti pasaulėţiūrą, moko skleistis ir dalintis su kitais. 

Autorė Rasa Dmuchovskienė kviečia skaityti ne tik  Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, 

Rumunijos, Suomijos vaikų pamėgtą knygą „Skrudėliukas Neţiniukas“. Ji padės maţyliams 

susipaţinti su aplinkiniu pasauliu, patirti daug nuotykių, geriau suprasti draugystės ir empatijos 

jausmą bei susidraugauti su Skruzdėliuku Neţiniuku. 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno vaikų lopšelio darţelio „Daigelis“ tarptautinio knygos „Skruzdėliukas 

Neţiniukas“ skaitovų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, 

uţdavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Konkurso organizatoriai – leidykla „Jūsų Flintas“ ir  Kauno lopšelis-darţelis 

„Daigelis“ Ţagarės g. 5: LT – 47178, Kaunas. 

3. Konkurso rėmėjai: leidykla „Jūsų Flintas“,  knygos iliustratorius Gintaras 

Jocius, knygos autorė Rasa Dmuchovskienė. 

4. Konkurso nuostatai skelbiami leidyklos tinklapyje  

https://www.flintas.lt/vaikams/konkursai/ ir Skruzdėliuko Neţiniuko „Facebook“ (toliau - FB) 

https://www.facebook.com/Skruzd%C4%97liukas-Ne%C5%BEiniukas-101927541494615/ 

paskyroje. 

https://www.flintas.lt/vaikams/konkursai/
https://www.facebook.com/Skruzd%C4%97liukas-Ne%C5%BEiniukas-101927541494615/


III. DALYVIAI 

5. Konkurso dalyviai: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio 

amţiaus vaikai. Jie skirstomi į dvi amţiaus grupes: 

5.1 I grupė 4–6 metų; 

5.2 II grupė 7–10 metų. 

IV. KONKURSO VERTINIMAS 

6. Konkurso metu vaikus vertins sudaryta komisija:  

Leidykla „Jūsų Flintas“, lopšelio-darţelio „Daigelis“ atstovai, aktorė Birutė 

Prekevičiūtė, dailininkas-iliustratorius Gintaras Jocius, knygos „Skruzdėliukas Neţiniukas“ 

autorė Rasa Dmuchovskienė. 

7. Vertinimo kriterijai: 

7.1 Skaitovo gebėjimas įtaigiu ţodţiu ir emocija perteikti „Skruzdėliuko 

Neţiniuko“ knygos personaţus (skaitant, atpasakojant tekstą). 

7.2 Skaitovo gebėjimas kalbėti garsiai, aiškiai, keičiant balso tembrą.  

7.3 Skaitovo mokėjimas įsikūnyti į knygos personaţus. 

7.4 Skaitovo sceninė laikysena (eisena, stovėsena, kūno plastika).  

V. APDOVANOJIMAI 

8. Apdovanojimai: 

8.1 Nugalėtojai bus paskelbti Tarptautinę vaikų gynimo dieną (2020 metų 

birţelio 1-ąją dieną) Skruzdėliuko Neţiniuko FB 

https://www.facebook.com/Skruzd%C4%97liukas-Ne%C5%BEiniukas-101927541494615/ 

paskyroje.  Su nugalėtojais susisieksime el. paštu. 

8.2 Nugalėtojas pelnys leidyklos „Jūsų Flintas“ specialųjį prizą: pasirinkto 

ţurnalo metinę prenumeratą. 

8.3 Dailininkas-iliustratorius Gintaras Jocius įsteigė specialųjį prizą. 

8.4 Penki skaitovai, surinkę daugiausia komisijos balų, gaus pakvietimą 

apsilankyti leidykloje „Flintas“, kur jų lauks dovanėlės ir ekskursija. Jie galės pabendrauti su 

dailininkais, dizaineriais, redaktoriais ir uţduoti daugybę klausimų, kaip tai daro maţasis 

mūsų herojus Neţiniukas. 

8.5 Autorė Rasa Dmuchovskienė įsteigė specialųjį prizą nugalėtojui. 

8.6 Visi dalyviai bus apdovanoti Skruzdėliuko Neţiniuko diplomais. 

8.7 Tarp apdovanojimų – ir lopšelio-lopšelio darţelio „Daigelis“ paţymos. 

VI. KONKURSO SĄLYGOS 

9. Visos švietimo įstaigos, dalyvaujančios konkurse, privalo turėti tėvų sutikimą 

filmuoti, fotografuoti vaiką, daryti jo garso įrašus ir dėti visą su konkursu susijusią medţiagą į 

Skruzdėliuko Neţiniuko FB https://www.facebook.com/Skruzd%C4%97liukas-

Ne%C5%BEiniukas-101927541494615/ paskyrą. 

https://www.facebook.com/Skruzd%C4%97liukas-Ne%C5%BEiniukas-101927541494615/
https://www.facebook.com/Skruzd%C4%97liukas-Ne%C5%BEiniukas-101927541494615/
https://www.facebook.com/Skruzd%C4%97liukas-Ne%C5%BEiniukas-101927541494615/


9.1 Būtina uţpildyti dalyvio anketą (1 priedas) ir iki 2020 metų geguţės 15 

dienos atsiųsti el. paštu rasa.dm@flintas.lt.  

10. Norinčiųjų savarankiškai dalyvauti konkurse vaikų tėveliai, uţpildydami 

anketą, turi paţymėti, kad leidţia filmuoti ir fotografuoti vaiką, daryti jo garso įrašus ir dėti 

visą su konkursu susijusią medţiagą  į Skruzdėliuko Neţiniuko FB 

https://www.facebook.com/Skruzd%C4%97liukas-Ne%C5%BEiniukas-101927541494615/ 

paskyrą.  

10.1 Būtina uţpildyti dalyvio anketą (2 priedas) ir iki 2020 metų geguţės 15 

dienos atsiųsti el. paštu rasa.dm@flintas.lt.  

11. Pasirinkti vieną pasaką iš knygų „Skruzdėliukas Neţiniukas“ (1–2 knyga). 

Knygas galima įsigyti čia:  

11.1 https://pirktuve.lt/KNYGOS-KNYGELES/Pasakos-istorijos-

kt/Skruzdeliukas-Neziniukas-1knyga.html 

11.2 https://pirktuve.lt/KNYGOS-KNYGELES/Pasakos-istorijos-

kt/Skruzdeliukas-Neziniukas-2-knyga.htmlhttps://www.knyguklubas.lt/skruzdeliukas-

neziniukas-1-knyga 

11.3 https://www.knyguklubas.lt/skruzdeliukas-neziniukas-2-knyga 

11.4 https://www.patogupirkti.lt/knyga/skruzdeliukas-neziniukas-1-knyga.html 

11.5 https://www.patogupirkti.lt/knyga/skruzdeliukas-neziniukas-2-knyga.html 

11.6 Arba vieną pasaką PDF formatu rasite čia: 

https://padlet.com/rasadmuchovskiene/lz4pihxwvwvanem4 

12. Pasiklausyti aktorių įgarsintos pasakos fragmentą taip pat galite čia: 

https://padlet.com/rasadmuchovskiene/lz4pihxwvwvanem4 

VII. DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

13. Ne ilgesnį kaip 2 min. vaizdo įrašą privačia ţinute siųskite į Skruzdėliuko 

Neţiniuko FB https://www.facebook.com/Skruzd%C4%97liukas-Ne%C5%BEiniukas-

101927541494615/ paskyrą. 

14. Būtinai parašykite skaitovo pavardę. 

15. Vaizdo įrašą pateikite iki 2020 metų geguţės 27 dienos. 
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1 Priedas 

 

 

 

Paraišką iki 2020 m. geguţės 15 d. siųskite elektroniniu paštu rasa.dm@flintas.lt 

 

TARPTAUTINIO KNYGOS „SKRUZDĖLIUKAS NEŢINIUKAS“ SKAITOVŲ 

KONKURSO PARAIŠKA 

Eil./Nr. Skaitovo vardas, pavardė Skaitovo 

amţius 

Pedagogo, parengusio 

skaitovą, vardas 

pavardė, įstaigos 

pavadinimas ir el. 

paštas. 

Turiu tėvų sutikimą 

filmuoti, 

fotografuoti vaiką, 

daryti jo garso 

įrašus ir skelbti visą 

su konkurso 

susijusią medţiagą.  
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2 Priedas 

 

 

Paraišką iki 2020m. geguţės 15 d. siųskite elektroniniu paštu rasa.dm@flintas.lt 

 

TARPTAUTINIO KNYGOS „SKRUZDĖLIUKAS NEŢINIUKAS“ SKAITOVŲ 

KONKURSO PARAIŠKA 

Eil./Nr. Skaitovo vardas, pavardė Skaitovo 

amţius 

Sutinku filmuoti, fotografuoti vaiką, daryti jo 

garso įrašus ir skelbti visą su konkurso 

susijusią medţiagą. 

Skaitovą parengusiojo vardas, pavardė ir 

patvirtinimas ţodţiu TAIP. 
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