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VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS 
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įstaigos vadovams                                       

 

 

DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „BAKTERIJŲ 

TRAMDYTOJAI“ 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su prekinio ženklo 

„Rossmax“ atstovais kviečia dalyvauti ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurse „Bakterijų 

tramdytojas“. 

Konkurso tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų asmens higienos bei 

kvėpavimo takų higienos ugdymas per meninės raiškos ir kūrybines priemones. 

Paskatinkite savo ugdymo įstaigos auklėtinius kartu su pedagogais ir jų tėvais sukurti 

piešinius, kurie pavaizduotų situacijas, kur ir kaip kontaktuojame su bakterijomis, kur bakterijos 

gali slėptis, kaip atrodo mikrobų armija, kokie pavojai gali tykoti vaikui susidūrus su mikrobų 

pasauliu ir kaip kiekvienas iš mūsų gali kovoti ir sutramdyti bakterijas. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, iš kurių bus daugiausia pateikta konkursinių darbų, bus 

apdovanotos papildomai „Rossmax“ įsteigtais prizais (bekontakčiais termometrais ir kt.). Kuo 

daugiau dalyvių, tuo daugiau prizų.  

PRIDEMA. Piešinių konkurso „Bakterijų tramdytojas“ nuostatai, 1 lapas, 1 egz. 

 

Pagarbiai 

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Guoda Ropaitė-Beigė 
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Priedas 

PIEŠINIŲ KONKURSO „BAKTERIJŲ TRAMDYTOJAS“ NUOSTATAI 

 

I. KONKURSO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso „Bakterijų tramdytojas“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja 

konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

2. Konkursą inicijuoja Vilniaus visuomenės sveikatos biuras ir „Rossmax“ (uždaroji 

akcinė bendrovė M Prekyba)  

3. Konkurso eigą koordinuoja organizatoriai. 

4. Konkurso objektas – piešiniai asmens higienos tema (toliau – Piešiniai). 

5. Konkurso prizai į pinigus nekeičiami.  

6. Visa su konkursu susijusi informacija skelbiama www.rossmaxzaidimas.lt 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų asmens higienos bei 

kvėpavimo takų higienos ugdymas per meninės raiškos ir kūrybines priemones.  

8. Uždaviniai: 

8.1. skatinti kuo daugiau sužinoti apie sveikatą ir sveikatinimo priemones; 

8.2. motyvuoti vaikus kūrybinėms idėjoms, fantazijoms; 

8.3. sudaryti sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

kartu plėtojant vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę, sveikos gyvensenos patirtį; 

8.4. įtraukti šeimos narius į bendrą sveikatinimo veiklą piešiant ir ne tik. 

 

III. KONKURSO EIGA 

 

9. Konkursui piešiniai pateikiami A4 formato popieriaus lape. 

10. Tėvai privalo užpildyti elektroninę anketą, kad sutinka, jog jų sūnus / dukra dalyvaus 

šiame konkurse. Anketa skelbiama interneto svetainėje www.rossmaxzaidimas.lt  

11. Piešiniai turi būti nufotografuoti ir tėvelių į svetainę www.rossmaxzaidimas.lt įkelti 

nuo 2018 m. spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.  

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

12. Atsitiktiniu būdu bus atrenkami piešiniai ir apdovanojami vaikai.  

13. Aktyviausi vaikų darželio pedagogai bus apdovanoti įsteigtais prizais. 

14. Aktyviausiems darželiams bus įteikti bekontakčiai termometrai. 
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