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III-OJO TARPTAUTINIO PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ MUZIKOS 

KONKURSO „MUZIKA KITAIP-2021“ 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Trečiasis respublikinis pradinio ugdymo mokinių muzikos konkursas „Muzika kitaip-

2020“ (Toliau – muzikos konkursas),  skirtas Lietuvos 2, 3 ir 4 klasių moksleiviams. 

2. Muzikos konkursą organizuoja Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija. 

3. Renginio autorinės teisės priklauso Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijai 

(remiantis 2003-03-21 LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymu).  

 4. Muzikos konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, dalyvavimo 

sąlygas, vertinimą, organizatorius. 

 5. Dalyviai sutinka su muzikos konkurso nugalėtojų rezultatų bei nuotraukų viešinimu 

mokyklos tinklapyje ir facebook‘o paskyrose. 

 

II. MUZIKOS  KONKURSO TIKSLAI 
 

6. Išskiriami šie muzikos konkurso tikslai: 

6.1. populiarinti muzikos dalyką; 

6.2. aktyvinti 2, 3 ir 4 klasių mokinių muzikinį bei kultūrinį gyvenimą; 

6.3. sudaryti galimybę moksleiviams demonstruoti įgytas žinias muzikos pamokose 

atliekant konkurso užduotis. 

6.4. ugdyti moksleivių komunikavimo kompetenciją. 

 

III. MUZIKOS KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti pradinio ugdymo 2, 3 ir 4 klasių mokiniai. 

8. Mokytojas gali deleguoti 4 mokinius.  

9. Dalyvių skaičius yra ribotas. Viršijus numatytą dalyvių kiekį, registracija bus stabdoma 

anksčiau laiko. 

 

IV. UŽDUOTYS 

 

10. Dalyviai atlieka tris arba keturias užduotis: 

10.1. kryžiažodžio ir muzikinių terminų galvosūkio sprendimą; 

10.2. muzikinio „sudoku“ sprendimą; 

10.3. natų dailyraštį. 

10.4. Užduotys gali būti pakeistos. 

 

V. VERTINIMAS 

 

11.  Už  kiekvieną teisingai ir išsamiai atliktą užduotį skiriami 2 balai. 

12.  Iš dalies teisingai atliktą užduotį skiriamas 1 balas. 

13.  Už neatliktą ar klaidingai atliktą užduotį 0 balo. 



14. Muzikos dailyraščio vertinimo kriterijai: 

 14.1. taisyklingas smuiko rakto užrašymas; 

 14.2. taisyklingas natų kotelių ilgumas; 

 14.3. taisyklingas natų kotelių pasvirimas; 

 14.4. tarpai tarp natų; 

 14.5. tarpai tarp takto brūkšnių ir natų; 

 14.6. tarpai tarp natų ir užbaigimo ženklų; 

14.7. natų apvalumas; 

14.8. natų taisyklingas išdėstymas penklinėje ir po ja; 

14.9. ženklų prie natų taisyklingas užrašymas; 

14.10. pauzių bei kitų muzikos ženklų taisyklingas užrašymas. 

15. Mokiniai reitinguojami pagal surinktų balų sumą. 

16. Darbus vertina komisija, sudaryta iš bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų. 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

17.  Visi dalyviai bus apdovanoti diplomais ar atminimo prizais. 

18.  Pirmųjų trijų vietų laimėtojai bus apdovanoti specialiais prizais. 

19. Mokytojai, paruošę mokinius muzikos olimpiadai gauna mokyklos direktoriaus 

įsakymu patvirtintą pažymą. 

 

VII. KONKURSO VIETA IR LAIKAS 

 

20. Konkursas vyks Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje, adresu: Baltijos pr. 53, 

Klaipėda, Lietuva, aktų salėje arba nuotoliniu būdu (organizatoriai patikslins). 

21. Konkurso data: 2021 m. lapkričio 24 d. 15.00 val. klasėse. 

22. Registracija vyks iki 2021 m. lapkričio 18 d. 

 

VIII. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

23. Registracija vykdoma elektroniniu paštu: muzikosolimpiada@gmail.com  Dėl 

papildomos informacijos kreiptis telefonu  tel. +370 657 97937 Lidija. 

24. Registracija patvirtinama elektroniniu paštu. Negavus patvirtinimo, kreiptis į konkurso 

organizatorę nurodytu telefonu. 

___________________ 
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DALYVIO ANKETA 
 

 

 

1.  Dalyvio vardas, pavardė, klasė:  

 

2.  Atstovaujama institucija:  

 

3. Mokytojo vardas, pavardė:  

 

4. Mokytojo kontaktinis  e. paštas, telefono nr.:  

 

5. Su konkurso sąlygomis sutinku (vadovo parašas):  
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