PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centro direktoriaus
2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-47
ROKIŠKIO RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINĖS
PRAMOGOS-PARODOS „ATRASKIME IŠ NAUJO“ SĄLYGOS
I . BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės pramogos-parodos „Atraskime iš
naujo “ ( toliau – Pramoga-paroda ) sąlygos reglamentuoja Pramogos-parodos tikslus,
uždavinius, reikalavimus darbams, organizavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą.
II . AKTUALUMAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI
2. Aktualumas:
2.1 praktiškai nerūšiuojamos antrinės žaliavos;
2.2 vaikai mažai žino apie atliekų daromą žalą;
2.3 nepakankamai dėmesio skiriama ekologiniam švietimui.
3. Tikslai ir uždaviniai:
3.1 ugdyti (atskleisti) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų
kūrybiškumą;
3.2 kūrybiškai ir išradingai panaudoti antrines žaliavas;
3.3 Į kūrybinį procesą (pagalba kuriant, renkant medžiagas) įtraukti tėvų bendruomenę.
III . ORGANIZATORIAI
4. Pramogą-parodą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, Rokiškio rajono
priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė taryba (toliau-Organizatorius).
IV . DALYVIAI
5. Pramogoje-parodoje gali dalyvauti Rokiškio miesto ir rajono ugdymo įstaigų
priešmokyklinio amžiaus vaikai. Iš kiekvienos priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės
dalyvauja 5 vaikai, iš kurių mažiausiai du pristato sukurtus modelius panaudojant antrines
žaliavas.
V. REIKALAVIMAI DARBAMS
6. Pramogai-parodai pateikiami darbai (modeliai) pagaminti iš antrinių žaliavų. Atlikimo
technika, medžiagos nereglamentuojamos. Už vaikų saugumą, sveikatą atsako
tėvai/mokytojai.
7. Darbų (modelių) kiekis neribojamas.

VI . PRAMOGOS-PARODOS ORGANIZAVIMAS

8. Pramoga-paroda vyks 2020 m. balandžio 30 d. 10.00 val. Rokiškio kultūros centro II aukšto
fojė.
9. Organizatorius pasilieka teisę keisti Parodos-pramogos laiką ir vietą.
10. Norintys dalyvauti Pramogoje-parodoje iki 2020 m. balandžio 24 d. informuoja
Organizatorius el. p. rosita@post.rokiskis.lt nurodydami ugdymo įstaigą, dalyvių ir
demonstruojamų darbų (modelių) skaičių, mokytojo, padėjusio pasiruošti vardą ir pavardę.
11. Darbai atsiimami pasibaigus parodai.
12. Informaciją apie Pramogą-parodą teikia Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“
priešmokyklinio ugdymo mokytoja Albina Kasparienė (tel. 869885057),
albinak20@gmail.com ir Rokiškio lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Virginija Valiukienė (tel. 869884956) vvvvaliukiene@gmail.com

VI . DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
13. Visi Pramogos-parodos dalyviai bus apdovanoti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo
centro padėkomis.
14. Mokytojai gaus pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.
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