PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centro direktoriaus
2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-41
ROKIŠKIO RAJONO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ INTERAKTYVAUS
ŽAIDIMO-VIKTORINOS ,,AR PAŽĮSTI LIETUVĄ?“ SĄLYGOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų interaktyvaus žaidimo-viktorinos
„Ar pažįsti Lietuvą?“ (toliau Viktorina) sąlygos reglamentuoja Viktorinos tikslus ir uždavinius,
dalyvius, organizavimo, vertinimo bei dalyvių apdovanojimo tvarką.
II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Skatinti priešmokyklinio amžiaus vaikus domėtis Lietuvos istorija, žymiais
žmonėmis, tradicijomis, šventėmis, pažinti savo kraštą.
3. Ugdyti pilietiškumą, puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį.
4. Paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
5. Ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų mokėjimo mokytis kompetenciją, naudojantis
skaitmeniniu turiniu ir skaitmeninėmis priemonėmis.
III SKYRIUS
VIKTORINOS ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Viktoriną organizuoja Rokiškio rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė
taryba ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras (toliau –Organizatorius).
7. Viktorinos dalyviai:
7.1. Rokiškio rajono priešmokyklinio ugdymo grupės;
7.2. iš kiekvienos priešmokyklinio ugdymo grupės gali dalyvauti iki 4 komandų;
7.3. komandoje vaikų skaičius neribojamas.
8. Viktorinoje dalyvaujančioms komandoms bus pateikiamos teorinės užduotys,
susijusios su Lietuvos istorija, miestais, žymiais žmonėmis, gamta, tradicijomis, Lietuvos simboliais
bei gimtosios kalbos puoselėjimu.
9. Viktorina vyks kovo 9 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Registracija
į Viktoriną el. p. rosita@post.rokiškis.lt iki kovo 7 dienos. Registruojantis užpildoma Registracijos
lentelė (1 PRIEDAS). Užsiregistravusioms dalyvių komandoms atsiunčiamos prisijungimo nuorodos.
10. Pasiruošimas Viktorinai:
10.1. dalyviai kviečiami pasipuošti laisvai pasirinkta tautine atributika;

10.2. kiekviena įstaigos grupė sugalvoja prisistatymo šūkį. Šūkių pristatymo eiliškumas
bus nustatomas sukant skaitmeninį ratą ir paskelbiant eilės numerį Viktorinos metu;
10.3. kiekviena grupės komanda sugalvoja savo pavadinimą (vardą);
10.4. Viktorinos metu, ekrane bus skelbiamas žaidimo kodas, kuriuo komandos jungsis
atskiruose kompiuteriuose ar mobiliuose įrenginiuose su nuoroda https://kahoot.it/ bei įvedamas
komandos pavadinimas;
10.5. Viktorinos metu perskaitomas teiginys arba klausimas, o komandos nariai turi
pasirinkti bendrą atsakymo variantą bei jį paspausti savo įrenginiuose.
10.6. Atsakymų į Viktorinos klausimus rezultatus sugeneruoja Kahoot programa.
11. Renginys filmuojamas ir fotografuojamas.
12. Dalyvavimas Viktorinoje reiškia dalyvio sutikimą su visomis sąlygomis.
13. Informaciją teikia:
Jovita Šukienė (8-687 89334 el. pastas jovitasukiene@gmail.com);
Albina Kasparienė (el.p. albinak20@gmail.com );
Sonata Stoškuvienė (8-611 48965, el. p. sonata.stoskuviene@gmail.com );
Rosita Lasienė (8-687 79405, el. p. rosita@post.rokiskis.lt).

IV SKYRIUS
VIKTORONOS FINANSAVIMAS
14. Viktorina vyks nuotoliniu būdu, todėl atskiras finansavimas nereikalingas.
V SKYRIUS
VIKTORINOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
15. Visos Viktorinoje dalyvavę komandos apdovanojamos Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo centro padėkomis.
16. Mokytojai, rengę mokinius Viktorinai, gauna Rokiškio rajono savivaldybės
švietimo centro pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.
________________________
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