
PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės  

švietimo centro direktoriaus  

2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-23 

 

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 – Virtuali 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, Rokiškio 

rajono savivaldybės mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašu 

patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. 

įsakymu Nr. V-126. 

 2. Virtuali knyga sąlygos reglamentuoja knygos kūrimo tikslus ir uždavinius, dalyvius, 

organizavimo, vertinimo bei dalyvių apdovanojimo tvarką. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti vaikų meilę Tėvynei, kūrybiniais darbeliais paminint Lietuvos 

valstybės atkūrimo – Vasario 16-osios dieną. 

4.  Ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmus, meilę, pagarbą Lietuvai ir Lietuvos 

simboliams: vėliavai, herbui, Lietuvos himnui. 

5. Kūrybiškai, išradingai taikyti idėjas, įvairias meninės raiškos formas, technikas, 

medžiagas gaminant, kuriant, piešiant. 

6. Stiprinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp rajono priešmokyklinio ugdymo grupių. 

  

III SKYRIUS 

VIRTUALIOS KNYGOS RENGIMO TVARKA 

 

7. Virtualią knygą rengia Rokiškio rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė 

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

8. Dalyviai: 

8.1 Rokiškio rajono priešmokyklinio ugdymo grupės. 

8.2 Dalyviai atlieka pasirinktas kūrybines veiklas, kuriose atsispindi tema apie Lietuvą. 

8.3 Knyga bus kuriama nuo 2022 vasario 1 d. iki 2022 vasario 18 d. Dalyvių registracija  

el.p. rosita@post.rokiskis.lt iki vasario 7 d. Registruojantis užpildoma Dalyvio anketa (1PRIEDAS). 

mailto:rosita@post.rokiskis.lt


9. Pasiruošimas virtualios knygos kūrimui: 

9.1 Virtuali knyga bus kuriama naudojantis StoryJumper programa. 

9.2 Kūrybinis darbas nufotografuojamas ir naudojamas kaip knygos iliustracija. 

9.3 Kiekviena priešmokyklinio ugdymo grupė paruošia vieną iliustraciją ir trumpą vaikų 

sukurtą tekstą (eilėraštis, mįslė, pasakėlė ir pan.). 

9.4 Visi prisiregistravę dalyviai bus prijungti prie bendro knygos kūrimo ir gaus prisijungimo 

nuorodą  

9.5 Gavę prisijungimo nuorodą, esate virtualios knygos bendraautoriai ir patys įkeliate savo 

iliustraciją (nuotrauką) ir tekstą į vieną knygos puslapį (vienas puslapis vienai grupei). 

10. Dalyvavimas virtualios knygos kūrime reiškia dalyvio sutikimą su visomis sąlygomis. 

11. Informaciją teikia: 

Jolanta Blažienė (8-615 78810, el.paštas jolantablzn@gmail.com); 

Irutė Stankevičienė (8-614 03471, el.p. irute.stankeviciene@gmail,com); 

Rosita Lasienė (8-687 79405, el.p. rosita@post.rokiskis.lt). 

 

IV SKYRIUS 

VIRTUALIOS KNYGOS KŪRIMO FINANSAVIMAS 

 
12. Virtuali knyga bus kuriama nuotoliniu būdu, todėl atskiras finansavimas nereikalingas. 

 

V SKYRIUS 

VIRTUALIOS KNYGOS KŪRĖJŲ APDOVANOJIMAS 

 

13. Visos virtualios knygos kūrime dalyvavusios grupės apdovanojamos Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centro padėkomis. 

14. Mokytojai, dalyvavę virtualios knygos kūrime, gauna Rokiškio rajono savivaldybės 

švietimo centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą. 

 

____________________________ 
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