
JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos rengiamo
lituanistinių mokyklų mokinių dailiojo skaitymo konkurso

“Tarp pavasario žiedų”

NUOSTATAI

Konkursas įvyks 2019 m. gegužės mėn. 3 d., sekmadienį virtualiai. Resultatai bus pasklebti 
Facebook Apygardos puslapyje.

Konkurso tikslai:
• Skątinti mokinius plačiau domėtis lietuvių literatūra,
• Skątinti mokinius giliau suprasti literatūros kūrinius,
• Skątinti mokinius taisyklinga ir išraiškinga lietuvių kalba perduoti literatūrinį kūrinį.

Konkurso dalyvių gairės:
• Konkurse gali dalyvauti visi JAV LB Vidurio Vakarų apygardos ribose esančių lituanistinių 
mokyklų 1-10 klasių moksleiviai, darželinukai ir individualiai tėvelių paruošti vaikai.
• Konkurso dalyviai bus vertinami pagal keturias amžiaus grupes:
I - grupė -  darželinukai (iki mokyklinio amžiaus)
II - grupė - 1-3 klasių moksleiviai.
III - grupė - 4-6 klasių moksleiviai.
IV - grupė - 7-10 klasių moksleiviai.
• Dalyviams siūlome pasirinkti pasaulio lietuvių (išeivijos ir Lietuvos) autorių kūrinius.
• Eilėraščiai bei prozos kūriniai turėtų būti skirti “Tarp pavasario žiedų” temai.
• Pageidautina, kad dalyviai eilėraščius deklamuotų atmintinai arba raiškiai skaitytų.
• Visi pasirinkti eilėraščiai ir prozos kūriniai turi būti skaitomi lietuvių kalba.
• Skaitymo trukmė – ne ilgiau kaip 5 minutės.

Tėveliai arba mokytojos turi atsiųsti video įrašą elektroniniu paštu 
Jolitai, jolita2006@gmail.com iki balandžio 27 d.

http://jolita2006gmail.com


Svarbi informacija žemiau:

1. Video Formatas: 16:9 FHD 1920 x 1080 • .mov arba .mp4 
2. Garsas turi būti aiškus, be papildomų trukdymų.
3. Prašome nelaikyti kameros ar telefono rankose, būkite kūribingi ir sugalvokite, kaip tai 
įgyvendinti.

4. Mokinys turi deklamuoti eilėraštį stovėdamas, gerai apšviestoje patalpoje.
5. Video atsiųsti iki balandžio 27 d.
6. Sceninė apranga.
7. Labai svarbu, kad mokinys raiškiai pasakytų savo pilną vardą, mokyklą, klasę, autorių ir 

eilėraščio pavadinimą. 
8. Taip pat atsiųskite informaciją elektroniniu paštu: mokinio nuotrauką, pilną vardą, 

mokyklą, klasę, eilėraščio autorių ir pavadinimą. 

Sėkmės!

Vertinimo kriterijai:
•  Taisyklingas žodžių tarimas,
•  Skaitymo išraiška,
• Sugebėjimas perteikti kūrinio mintį, nuotaiką.
• Bus vertinama 5 balų sistema (1– žemiausias balas, 5 – aukščiausias). 

Vertinimo komisija - Vidurio Vakarų Apygardos Valdyba.

Daugiau informacijos galite gauti tel. (847) 975-8218 Jolita arba (773) 818-3981(Vesta), el. 
paštu: jolita2006@gmail.com arba vestav@yahoo.com.

***

Būtume dėkingi, jeigu iš anksto praneštumėte, kiek jūsų mokyklos mokinių dalyvaus 
konkurse.

Konkurso organizacinis komitetas

mailto:vestav@yahoo.com

