
„Mano šeimos skrybėlaitė“ 
 

Gegužės mėnuo ne be priežasties yra paskelbtas šeimos mėnesiu – pačiomis pirmomis dienomis 

sveikiname mamas, mėnesiui pasibaigus – tėvus, o pačiame mėnesio viduryje, gegužės 15 d.,  yra 

minima Tarptautinė šeimos diena.  

Šeima tai saugumo ir laimės vieta, kur visi mokomės gyventi, suprasti vieni kitus. 

Menų mokykla kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnyba  kviečia šia proga 

dalyvauti projekte „Mano šeimos skrybėlaitė“. 

Iniciatyvos autorė – mokytoja Rasa Smagurauskienė. 

Projekto draugas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnyba. 

 

 

I etapas 

 

1. Pateikiami audiovizualiniai filmukai – pamokos „Mano šeimos skrybėlaitė“, kurie padės 

 Jums kūrybiniame procese. 

 

II etapas 

      1. Pagal audiovizualinius filmukus šeima, t. y. vaikas, mama, brolis, sesuo, močiutė, senelis ar 

kiti šeimos nariai pasigamina „Mano šeimos skrybėlaitę“. 

      2. Nusifotografuoja su savo sukurta „Mano šeimos skrybėlaite“. 

      3. Pateikiant šeimos nario, ar visos šeimos nuotrauką ar nuotraukų koliažą su „Mano šeimos 

skrybėlaitėmis“ svarbu žinoti: 

● Nuotraukos dydis turi būti JPG formatu ne didesnis kaip 3 MB ; 
● Nuotraukos įvardijimas vardu ir pavarde, įrašomas amžius, jei fotografuojasi vienas 

asmuo (pvz.: Simas Simaitis, 10 m.); 
● Nuotraukos įvardinamos šeimos pavarde, jei fotografuojasi keli šeimos nariai ( 

Simaičių šeima 6+12+30+33 m.); 
● Būtinas aiškus siuntėjo el. paštas (Jeigu siuntėjas neprieštarauja – ir telefono numeris). 

Tikslas – kad apdovanota šeima ir jų darbas gautų atsakymą ir pranešimą apie prizą. 

       4. Nuotraukas iki 2021-05-06 atsiųsti elektroniniu paštu rasa.smagurauskiene@gmail.com. 

 

III etapas 

1. Tarptautinei šeimos dienai skirtas nuotraukų konkursas „Mano šeimos skrybėlaitė“ vyks 

nuotoliniu būdu nuo 2021-05-10 iki 2021-06-01, Menų mokyklos facebook paskyroje ir 

internetiniame puslapyje www.siauliumn.lt 

 

IV etapas 

 

1. 2021-05-15 skelbiami konkurso rezultatai (Menų mokyklos facebook paskyroje ir 

internetiniame puslapyje www.siauliumn.lt), skiriant šias nominacijas: 

mailto:rasa.smagurauskiene@gmail.com
http://www.siauliumn.lt/


- Gražiausia „Mano šeimos skrybėlaitė“; 

- Įdomiausia „mano šeimos skrybėlaitė“; 

- Daugiausia šeimos narių dalyvavusių fotosesijoje „Mano šeimos skrybėlaitė“; 

- Šmaikščiausia fotografija su „Mano šeimos skrybėlaite“; 

- Daugiausia „Like“ surinkusi „Mano šeimos skrybėlaitė“; 

- Jauniausia „Mano šeimos skrybėlaitė“; 

- Vyriausia „Mano šeimos skrybėlaitė“. 

      3. Nominacijų nugalėtojai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis, kurias skiria Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnyba bei Menų mokyklos direktoriaus padėkomis „Už 

dalyvavimą”.   

 

Pasitikime TARPTAUTINĘ ŠEIMOS DIENĄ 

 nuotaikingai, kūrybiškai, stilingai  

VISA ŠEIMA SU SUKURTOMIS SKRYBELAITĖMIS:) 

 


