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1–4 KLASIŲ RESPUBLIKINIO MOKINIŲ GEBĖJIMŲ KONKURSO 

„LIETUVOS GAMTININKAS“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

1. 1–4 klasių respublikinio mokinių gebėjimų konkurso „Lietuvos gamtininkas“ (toliau – 

Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo, užduočių atlikimo, vertinimo ir 

nugalėtojų apdovanojimo tvarką.  

2. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

Centras). 

3. Konkurso koordinatorė – Centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė 

Ingrida Kučiauskienė, tel. (8 5) 267 19 12, el. paštas ingrida.kuciauskiene@lmnsc.lt. 

4. Konkurso partneris – Vilniaus universitetas. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – plėsti ir gilinti pradinių klasių mokinių gamtamokslines žinias ir 

supratimą apie artimiausią gamtinę aplinką, ugdyti jų tyrinėjimo, grupavimo ir klasifikavimo, 

argumentavimo ir kitus gebėjimus, taikant patrauklius, įdomius veiklos metodus.  

6. Konkurso uždaviniai:  

6.1 tobulinti mokinių pažintinius gebėjimus, galimybę atlikti stebėjimus ir tyrimus, 

pažinimo džiaugsmą gamtoje;  

6.2 taikant darbo porose metodą ugdyti mokinių gebėjimus susitelkti, bendradarbiauti, 

kryptingai mokytis; tuo pačiu vystyti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, komunikacinius 

gebėjimus;  

III. DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo 

institucijų 1–4 klasių komandos, sudaromos iš pasaulio pažinimu besidominčių mokinių.  

Dalyviai skirstomi į 1–2 klasių ir 3–4 klasių grupes.  

 

 

mailto:ingrida.kuciauskiene@lmnsc.lt


IV. ORGANIZAVIMAS 
 

8. Dviejų dalyvių komandą sudaro 1–2 klasės arba (ir) 3–4 klasės vienos mokyklos 

mokiniai.  

9. Mokykla, neformaliojo švietimo institucija parengia užduotis, organizuoja Konkurso 

pirmąjį turą mokykloje ir atrenka geriausią komandą (-as) dalyvauti antrajame ture.  

10. Užpildytos anketos organizatoriams siunčiamos iki 2022 m. balandžio 15 d. 17 val. 

anketos nuoroda: https://www.lmnsc.lt/form/lietuvos_gamtininkas/ 

11. Konkurso antrasis etapas vyks 2022 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro III rūmuose (Džiaugsmo g. 44, Vilnius). 

12. Iki 2022 m. balandžio 25 d. komandos el. paštu gaus kvietimus atvykti į Konkurso 

antrąjį turą. 

13. Dalyvių skaičių nustato organizatoriai, atsižvelgdami į galimybes.  

 

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS 

 

14. Konkurso darbus vertina Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija, 

kurią sudaro gamtamokslinio ugdymo pradinėje mokykloje didaktikos dėstytojai, studentai – 

busimieji pradinių klasių mokytojai, Centro darbuotojai.  

15. Vertinama dviejose grupėse: 1–2 klasių ir 3–4 klasių.  

16. Vertinant atsižvelgiama į komandos teorinių ir praktinių užduočių atlikimo rezultatus.  

17. Komandos prizininkės apdovanojamos Centro diplomais, organizatorių ir rėmėjų 

dovanomis, mokinius rengę mokytojai – padėkos raštais.  

18. Konkurso laimėtojai skelbiami Centro interneto tinklapyje www.lmnsc.lt 
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