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ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS „PUPŲ PĖDAS“ 

 

ŠIAULIŲ MIESTO DAINŲ MIKRORAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ ŠOKIŲ FIESTOS 

„ŠOKU AŠ, ŠOK IR TU“, SKIRTOS TARPTAUTINEI ŠOKIO DIENAI PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tarptautinė šokio diena minima balandžio 29 dieną. Ši šventė švenčiama nuo 1982 metų 

UNESCO sprendimu. „Šokis, kaip gyvenimas ir visai nesvarbu kurioje aikštelės vietoje jis baigsis, 

svarbiausia – pats šokio momentas, kuris jaudina, džiugina, keri, įtraukia, atpalaiduoja ir priverčia 

šypsotis…“ Šokis ne tik leidžia vaikams būti fiziškai aktyviems, pasisemti energijos, bet ir yra puikus 

būdas jiems išreikšti save. 

2. Šiaulių miesto Dainų mikrorajono ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų šokių fiestos „Šoku 

aš, šok ir tu “ nuostatai reglamentuoja šokių fiestos tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimo 

tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas. 

3. Šokių fiestos nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ internetinėje 

svetainėje https://pupupedas.tavodarzelis.lt/. 

4. Šokių fiesta „Šoku aš, šok ir tu“ vyks 2023 m. balandžio 28 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje 

„Pupų pėdas“. 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Šokių fiestos tikslas – skatinti ugdymo įstaigas propaguoti šokį ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe, kaip  fizinio aktyvumo, saviraiškos ir bendravimo priemonę. 

6. Šokių fiestos uždaviniai: 

6.1. Suteikti vaikams galimybę atskleisti save ir savo gabumus.  

6.2. Populiarinti šokio meną tarp vaikų. 

6.3. Ugdyti šokio ir sveikatingumo kultūrą, pagarbą kitam, plėtoti choreografinę patirtį, 

kūrybiškumą, meninę saviraišką ir dalintis įgyvendintomis muzikinėmis idėjomis. 

6.4. Plėtoti bendradarbiavimą tarp Šiaulių Dainų mikrorajono ugdymo įstaigų ir dalintis 

gerąja patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

RENGINIO DALYVIAI 

7. Dalyviai – Šiaulių Dainų mikrorajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių ugdytiniai ir pedagogai. 

IV SKYRIUS  

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

8. Projekto organizatorius – Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ Dainų g.  88, Šiauliai,  

tel. (8 41) 552724; el. p. pupupedas@splius.lt. 

https://pupupedas.tavodarzelis.lt/
mailto:pupupedas@splius.lt


9. Šokių fiestos koordinatorės Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ mokytoja Toma 

Kerienė, el. p. tuzaite@gmail.com, tel. 867009651, logopedė Agnė Dovalgaitė-Trumpelė, el. 

p.  agnedov@gmail.com, tel.867535518. 

10. Šokių fiestos eiga: 

10.1. Ugdymo įstaigos, norinčios dalyvauti šokių fiestoje, iki 2023 m. balandžio 1 d. 

užpildo dalyvio kortelę (1 priedas) ir siunčia adresu tuzaite@gmail.com 

10.2. Šokių fiesta vyks 2023 m. balandžio 28 d. 10.00 val. Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų 

pėdas“ muzikos salėje.  

10.3. Pedagogai su vaikais parengia muzikinį numerį-šokį, kuriame dalyvauja iki 8 vaikų. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Visiems šokių fiestos dalyviams bus paruošti Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ 

padėkos raštai ir metodinės veiklos pažymos pedagogams. 

12. Šokių fiestos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti šokių fiestos dalyvių atvaizdus 

Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ internetiniame puslapyje www.pupupedas.tavodarzelis.lt ir 

Facebook paskyroje. 

13. Dalyvio kortelės atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis 

sąlygomis. 

______________ 
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Šiaulių miesto Dainų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

šokių fiestos „Šoku aš, šok ir tu“ nuostatų 

1 priedas 

 

 

 

PEDAGOGO/TĖVO (GLOBĖJO) ANKETA 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Įstaigos pavadinimas  

Pasirodymo pavadinimas  

Tel. Nr.  

El. paštas  

 

 


