PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centro direktoriaus
2019 m. kovo 12 d.
įsakymu Nr. V-49

ROKIŠKIO RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ ETNO ŠVENTĖS „MES MAŽIEJI LIETUVAIČIAI“
SĄLYGOS

I. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Rokiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų etno
šventė ,,Mes mažieji lietuvaičiai“ (toliau - Šventė) reglamentuoja Šventės tikslus ir uždavinius,
organizavimo tvarką, apdovanojimus.
2. Šventę organizuoja Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ (toliau - Organizatorius),
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras.
3. Šventės partneris - Rokiškio krašto muziejus.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Organizuoti Šventę, įtraukiant mažuosius rokiškėnus į Lietuvos kultūros sostinės
renginius, panaudojant etninę kultūrą kaip ugdymo priemonę.
5. Ieškoti individualios interpretacijos galimybių atskleidžiant liaudies šokio, ratelio,
žaidimo natūralumą, charakteringumą bei regioninių ypatumus.
6. Ugdyti etninę patirtį aktyvia veikla.
7. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką puoselėjant liaudies meno tradiciją (muzika, šokis,
ratelis, žaidimas).
8. Skatini vaikų ir jų mokytojų kūrybinę iniciatyvą ir bendradarbiavimą.
III. ŠVENTĖS ORGANIZAVIMO TVARKA
9. Šventėje gali dalyvauti Rokiškio rajono ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio amžiaus
vaikai.
10. Iš kiekvienos ugdymo įstaigos gali dalyvauti iki 15 vaikų.
11. Reikalavimai dalyviams:
11.1. kiekviena ugdymo įstaiga paruošia po vieną 3-5 minučių pasirodymo numerį. Tai
gali būti:
11.1.1. lietuvių liaudies žaidimas;
11.1.2. šokis arba ratelis;
11.2. dalyvių registracija vykdoma iki balandžio 10 d. telefonu ar el. paštu informuojant
(nurodyta žemiau), kiek bus iš įstaigos dalyvių ir kokį pasirodymo numerį pasirinkote.
11.3. mokytojų registracija bus vykdoma Semi+ sistemoje http://www.rokiskiosc.lt iki
balandžio 20 d.;
11.4. kiekviena įstaiga išmoksta lietuvių liaudies šokį „Tindirioška“, kurį šoks visi šventės
dalyviai kartu (šokio natos ir aprašymas 1 priede).

12. Šventė vyks 2019 m. balandžio 25 d. 10.00 val. Rokiškio krašto muziejuje.
13.Visais rūpimais klausimais kreipkitės telefonais: Jolita 8 612 46589, Raimonda 8 686
52952 , dėl bendro šokio – Dalia 8 615 92702. el. p. rokiskionykstukas@gmail.com
IV. ŠVENTĖS DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
14. Visos Šventėje dalyvavusios ikimokyklinio ugdymo įstaigos bus apdovanotos Rokiškio
rajono savivaldybės švietimo centro padėkomis ir rėmėjų dovanėlėmis.
15. Mokytojai, parengę vaikus Šventei, gaus pažymą apie vykdytą metodinę veiklą.
________________________

1 priedas

Šokio eiga
Šokėjai susikabina rankomis paprastai žemai.
1. Paėjimai ir patrepsėjimai.
1 taktas: pradėdami dešinėmis kojomis žengia du paprastuosius žingsnius pirmyn.
2 taktas: sutrepsėti vietoje („viens-du-trys).
3 taktas: pradėdami kairėmis kojomis žengia du paprastuosius žingsnius pirmyn.
4 taktas: sutrepsėti vietoje („viens-du-trys), o taktui baigiantis pasisukti poroje viens į kitą.
2. Sukimasis už parankių.
1-4 taktai: šokėjai susikabina už dešinių parankių ir paprastuoju žingsniu kas ketvirtinė sukasi
vietoje.
5-8 taktai: šokėjai sukasi vietoje susikabinę už kairių parankių.
(Šokis iš Pakruojo r.)

