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ROKIŠKIO RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALIOS 

KNYGOS „KNYGA LIETUVAI“ SĄLYGOS 

                                

I SKYRIUS 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 
1. Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios knygos „Knyga Lietuvai“ 

(toliau – Knyga) sąlygos parengtos vadovaujantis Rokiškio rajono mokinių/vaikų dalykinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio 

rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-75 ir 

reglamentuoja knygos kūrimo tikslus ir uždavinius, dalyvius, organizavimo, vertinimo bei dalyvių 

apdovanojimo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Tikslas – skatinti vaikų meilę Tėvynei, paminint Lietuvos šventes. 

3. Ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmus, pagarbą Lietuvos simboliams ir tradicijoms. 

4. Skatinti vaikus gaminti nesudėtingus patiekalus Lietuvos šventėms. Gaminant 

kūrybiškai naudoti spalvas, ingredientus, ruošimo būdus. 

5. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp rajono priešmokyklinio ugdymo grupių. 

 

III SKYRIUS 

 KNYGOS RENGIMO TVARKA 

 
6. Knygos organizatoriai – Rokiškio rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė 

taryba ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras (toliau – Organizatorius). 

7. Dalyviai – Rokiškio rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupės. 

8. Dalyvių registracija vyksta iki 2023 m. vasario 12 d. el. paštu rosita.lasiene@gmail.com 

užpildant dalyvio anketą (1 priedas). 

9. Knygos kūrimas: 

9.1 Knygos kūrimui naudojama StoryJumper programa. 

9.2. Dalyviai pasirenka ar sukuria receptą ir gamina šventinį patiekalą, skirtą Lietuvai. 

9.3 Patiekalas ir receptas (užrašytas vaikų), naudojami kaip knygos iliustracijos. 

9.4 Paruošiamos gaminto patiekalo ir užrašyto recepto nuotraukos arba nuotraukų koliažai 

9.5 Visiems prisiregistravusiems dalyviams Organizatorius išsiųs prisijungimo nuorodą, 

kad būtų galima prisijungti prie bendro knygos kūrimo.  

9.6 Gavus prisijungimo nuorodą, tampama Knygos bendraautoriais. Sukurtas turinys 

(nuotraukos, koliažai) įkeliami į vieną knygos puslapį (vienas puslapis vienai grupei). 

9.7 Knyga kuriama  iki 2023 m.  kovo 9 d. 

10. Dalyvavimas Knygos kūrime reiškia dalyvio sutikimą su visomis sąlygomis. 

11. Informaciją teikia: 

mailto:rosita.lasiene@gmail.com


Jolanta Blažienė (+370 615 78810, el. p. jolantablzn@gmail.com)  

Irutė Stankevičienė (+370 614 03471, el.p. irute.stankeviciene@gmail,com) 

Rosita Lasienė (+370 687 79405, el.p. rosita.lasiene@gmail.com). 

 

IV SKYRIUS 

KNYGOS KŪRIMO FINANSAVIMAS 

 

12. Knyga bus kuriama nuotoliniu būdu, todėl atskiras finansavimas nereikalingas. 

 

V SKYRIUS 

KNYGOS KŪRĖJŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Visos Knygos kūrime dalyvavusios grupės apdovanojamos Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centro padėkomis. 

14. Mokytojai, dalyvavę Knygos kūrime, gauna Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą. 
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