PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2018 m. sausio 22 d.
įsakymu Nr. STĮ-20

PRIENŲ RAJONO PRADINIO UGDYMO 3-4 KLASIŲ MOKINIŲ
RAIŠKAUS ŽODŽIO KONKURSO ,,TAU, LIETUVA“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prienų rajono 3-4 klasių mokinių raiškaus žodžio konkursas ,,Tau, Lietuva“ (toliau –
Konkursas) – organizuojamas remiantis Prienų rajono savivaldybės mero 2017 m. gruodžio 5 d.
potvarkiu Nr. (2.1)-P1- 2017/029 patvirtintu „Prienų rajono savivaldybės renginių ir priemonių, skirtų
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, planu.
2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, registraciją, laiką ir
vietą, konkurso sąlygas, vertinimą ir apdovanojimą.
3. Konkursą organizuoja Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokykla, Prienų švietimo pagalbos
tarnyba ir Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS
4. Paskatinti domėtis lietuviško žodžio skambesiu, ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą,
raiškos gebėjimus.
III SKYRIUS
KONKURSO UŽDAVINIAI
5. Puoselėti mokinių meninio žodžio suvokimą ir raišką Prienų rajone.
6. Aktyvinti pradinių klasių mokinius raiškiai skaityti, deklamuoti.
7. Skatinti mokinius mylėti ir gerbti lietuvišką žodį.
8. Ugdyti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus.
IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
9. Konkursas rengiamas dviem etapais:

9.1. Pirmasis etapas (3-4 kl.) vyksta mokyklose sausio-vasario mėnesiais.
9.2. Antrasis etapas (Prienų rajono raiškaus skaitymo konkursas ,,Tau, Lietuva“) – 2018 m. kovo 7
d. 10 val. Prienų ,,Revuonos“ pagrindinėje mokykloje.
V SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGOS
10. Pasirinktus lietuvių autorių poezijos arba prozos kūrinius (ištraukas) deklamuoja (skaito) 3-4
klasių mokiniai.
11. Konkurse mokyklai gali atstovauti 2 mokiniai.
12. Pasirodymo laikas iki 5 min.
13. Dalyvių anketa atsiunčiama el. paštu dbaranauskiene@yahoo.com iki kovo 3 dienos
(priedas Nr. 1).
V SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
14. Dalyvius vertina konkurso organizatorių sudaryta komisija.
15. Konkurso vertinimo kriterijai:
15.1. Kūrinio atitiktis skaitovo amžiui, gyvenimo patirčiai.
15.2. Gebėjimas įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytojus.
15.3. Gebėjimas kalbėti aiškiai, garsiai.
15.4. Sceninė laikysena (stovėsena, kūno plastika).
16. Rajono konkurso laimėtojai apdovanojami Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus diplomais, juos parengę mokytojai - padėkos raštais.
17. Kiti konkurso dalyviai bei juos parengę mokytojai apdovanojami Prienų švietimo pagalbos
tarnybos padėkos raštais.
18. Visiems konkurso dalyviams įteikiamos rėmėjų dovanos.

_________________________________

priedas Nr. 1

PARAIŠKA
Prienų rajono pradinio ugdymo 3-4 klasių mokinių
raiškaus žodžio konkursui ,,Tau, Lietuva“
2018 m. kovo 7 d.

......................................................................................................................... mokykla
(mokyklos pavadinimas)
DALYVIŲ ANKETA
Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Skaitomas kūrinys (autorius,
pavadinimas)

Mokinį rengęs mokytojas
(vardas, pavardė)

