PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-14

Kauno miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokiniams
renginio ir parodos „ŽIEMĄ SPORTUOSI - LIGOS NEBIJOSI“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Tikslas
Motyvuoti mokinius, būti fiziškai aktyviais, skatinant rinktis sveiką gyvenseną.
Uždaviniai:
▪ Aktyvinti natūralų vaiko poreikį judėti.
▪ Skatinti mokinius patirti judėjimo džiaugsmą bei teigiamas emocijas, gerinti asmeninį fizinį
pasirengimą ir stiprinti sveikatą.
▪ Stiprinti kūrybiško bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Dalyviai
Kauno miesto pradinių klasių mokiniai, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai.
Laikas Ir Vieta
Renginys organizuojamas kiekvienos įstaigos nuožiūra, laikotarpiu nuo 2019-01-11 iki 2019-02-08.
Rekomenduojama vieta – mokyklos aikštynas, (esant blogom oro sąlygom) – sporto salė.
Renginyje Dalyvaujančių Vaikų Saugos Instruktavimas
Pagal įstaigoje patvirtintą tvarką.
Programa
Renginio programą numato įstaigų pedagogai pasitelkdami kūrybiškumą, išradingumą.
Numatomas rezultatas
Nuo 2019-02-18 iki 2019-03-07 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro erdvėse vyks mokinių
kūrybinių darbų paroda „Žiemą sportuosi - ligos nebijosi“.
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS, DALYVIAI IR VIETA
Tikslas
▪ Stiprinti ikimokyklinių, priešmokyklinių ir pradinių klasių mokinių sveikos gyvensenos
įgūdžius, pasitelkiant kūrybinę raišką.
Dalyviai
Kauno miesto pradinių klasių, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai.
Vieta ir laikas
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Vytauto pr. 44.
Mokinių kūrybinių darbų paroda vyks nuo 2019-02-18 iki 2019-03-07.
Darbų pristatymas 2019-02-15, 14-16 val.
Parodos uždarymas ir darbų grąžinimas 2019-03-07, 14 val.
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III SKYRIUS
REIKALAVIMAI EKSPONATŲ PATEIKIMUI
▪
▪
▪

▪
▪

Iš įstaigos pristatomas ne daugiau kaip vienas eksponatas.
Eksponatas – tai pirštinė. (pvz.)
Eksponatai privalo turėti informacinę kortelę, atspausdintą kompiuteriu (10 cm x 5 cm), užrašai
atliekami TimesNew Roman (14 dydžio) šriftu, ugdymo įstaigos pavadinimas, darbo autoriaus
(ių) vardas, pavardė (ės).
Pateikiamas A4 lapas, kuriame nurodoma ugdymo įstaiga, renginį organizavusio (ių) mokytojo
vardas(ai) pavardė(ės) ir dalyviai.
Parodos organizatoriai pasilieka teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų
reikalavimų.
IV SKYRIUS
RENGINĮ IR PARODĄ ORGANIZUOJA

1.
2.
3.
4.
5.

Rasa Krivickienė, Larisa Kolėdienė, Violeta Mickevičienė, Loreta Urbonavičienė, Kauno Juozo
Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla;
Larisa Bukinienė, Tirkiliškių darželis-mokykla;
Vaiva Juodienė, Vida Matusevičienė, Kauno Petrašiūnų progimnazija;
Viginija Dautartienė, Kauno Martyno Mažvydo progimnazija;
Audronė Antanavičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;

Telefonai pasiteiravimui: L. Bukinienė (8 37) 392611; 8 674 38396
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PIRŠTINĖS PAVYZDYS

REIKALAVIMAI PIRŠTINEI
Pirštinės dydis – A3 lapas, vertikaliai.
Pirštinės viršutiniame lape naudojamos spalvos: balta, mėlyna, žalia. Puošiama žiemos tematika.
Pirštinėje rašomos po vieną iš kiekvienos 1–4 klasės mokinių bei ikimokyklinių ir priešmokyklinių
grupių ugdytinių mintys apie renginį „Žiemą sportuosi-ligos nebijosi“.
Lapai susegami viršuje ir paruošiamas pakabinimas, kad lapai būtų lengvai verčiami.
Priklijuoti 10x5 kortelę su įstaigos pavadinimu ir dalyviais pirštinės viršutinėje dalyje,
kairėje pusėje.

