PATVIRTINTA
Kauno tautinės kultūros centro
direktoriaus 2019 m.sausio 03 d.
įsakymu Nr. V- 4 (1.3)

RESPUBLIKINĖS VARŽYTUVĖS „TAUTOSAKOS MALŪNAS-2019“,
SKIRTOS VIETOVARDŽIŲ METAMS

NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai taikomi respublikinių varžytuvių „Tautosakos malūnas - 2019“ (toliau –
Varžytuvės), skirtų Vietovardžių metams, dalyviams.
Nuostatai reglamentuoja varžytuvių organizatorius, tikslą, uždavinius, laiką ir vietą,
organizavimo tvarką, reikalavimus dalyviams, programai, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Varžytuvės – renginys, kurio metu mokiniai praplės, pagilins tautosakos žinias apie protėvių
tradicijas, liaudies kūrybą, pritaikys jas išradingai varžytuvių metu.
3. Varžytuvių organizatorius – Kauno tautinės kultūros centras.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Varžytuvių tikslas – skatinti mokinius domėtis tautosaka, gimtojo krašto kalba, istorija, padėti
jiems suvokti šalies istorinio paveldo savitumo ir kultūrinio palikimo svarbą, siekiant išsaugoti
senuosius Lietuvos vietovardžius, skatinant jų rinkimą, atgaivinimą ir įamžinimą, panaudojant
kūrybiškas ir vaikams bei jaunimui patrauklias veiklos formas.
5. Varžytuvių uždaviniai:
5.1.

Ugdyti komunikavimo, socialines, menines ir kultūrines kompetencijas;

5.2.

Ugdyti mokinių savimonę, supažindinant su tautosaka, atspindinčia gyvenamųjų vietų

vardų reikšmę ryšiams su tėvų, senelių ir protėvių žeme;
5.3.

Sudaryti sąlygas domėtis ir kūrybiškai panaudoti pasakojamosios, smulkiosios,

dainuojamosios tautosakos kūrinius, atkreipiant dėmesį į savo gyvenamosios vietos, rajono,
apskrities vietovardžius;
5.4.

Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą įvairaus amžiaus vaikų neformalioje

aplinkoje.
III. VARŽYTUVIŲ ORGANIZAVIMAS
6. Varžytuvėse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 1-4 ir 5-8 klasių mokiniai,
neformaliojo ugdymo įstaigų, kultūros, dienos centrų ugdytiniai (7-15 metų).
7. Paraiškas dėl dalyvavimo varžytuvėse siųsti iki 2019 m. vasario mėn. 07 d. Kauno tautinės
kultūros centro metodininkei Eglei Vindašienei el.p. ktkc.renginiai@gmail.com (Priedas Nr. 1).
8. Komandą sudaro 5 dalyviai.
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9. Varžytuvės vyks tarp 1-4 (gali būti dalijamos į 1-2 klasių ir 3-4 klasių grupes) ir 5-8 klasių
grupių (grupės gali būti diferencijuojamos, t.y., jei susirinktų kelios 5, 6, 7, 8 klasių komandos, jos
varžytųsi tarpusavyje).
10. Data: 2019 m. vasario 28 d., ketvirtadienis (renginio data gali būti keičiama, apie pakeitimus
informuos renginio organizatorius, pasibaigus komandų registracijai).
11. Laikas: 13.00 val. varžysis 1-4 klasių komandos, 16.00 val. – 5-8 klasių komandos (renginio
laikas bus patikslintas, pasibaigus komandų registracijai. Apie pakeitimus informuos renginio
organizatorius).
12. Vieta: Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g.18 (renginio vieta gali būti keičiama, apie
pakeitimus informuos renginio organizatorius).
IV. REIKALAVIMAI VARŽYTUVIŲ DALYVIAMS IR PROGRAMAI
13. Varžytuvių tema – „Lietuvos vietovardžiai“. „Kur tik ilgiau pagyveno žmogus, visur paliko
neišdildomą pėdsaką – vietovardžius. Vardus dabar turi ne tik miestai ir miesteliai, upės ir ežerai,
kalnai ir miškai, jūros bei vandenynai, bet ir smulkiausi žemės kampeliai: balos, laukai, dirvos,
ganyklos, šileliai, krūmokšniai, lomos, slėniai, raguvos, skardžiai, pievos, lankos, žvyrduobės,
akmenynai, miško aikštės, skynimai, brūzgynai, keliai, kūlgrindos, net pavieniai akmenys ir
medžiai“ (Aleksandras Vanagas). Varžytuvių programoje atskleidžiami vietovardžiai panaudojant
pasakojamąją, smulkiąją, dainuojamąją tautosaką.
14. Namų darbas. Varžytuvių dalyviai iš anksto ruošia namų darbus, kurie bus vertinami komisijos
varžytuvių metu. Namų darbai susideda iš dviejų dalių: komandos prisistatymas (1 min) ir temos
interpretavimas (5 min).
14.1. Komandos prisistatymas turi būti susietas su komandos pavadinimu. Trukmė 1 min.;
14.2. Temos interpretavimas. Pasirinktomis meninėmis raiškos formomis ( vaidinimas,
dainavimas, pasakojimas, šokiai ar kt.) pristatyti temą, pageidautina naudotis tautosaka,
atspindinčia savo gyvenamąją vietovę ). Trukmė iki 5 min.
14.3. Pristatant namų darbus galima naudoti skaidrių demonstravimą (multimediją), filmus,
nuotraukas, muzikos įrašus.
15. Varžytuvių metu grupėms bus skiriamos mokomosios, pažintinės užduotys, atliepiančios temą.

V. VERTINIMO IR IR APDOVANOJIMO TVARKA
16. Komandų namų darbą ir užduočių atlikimą varžytuvių metu vertins Kauno tautinės kultūros
centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
17. Vertinimo kriterijai: komandos pristatymas, namų darbo temos atskleidimas (originalumas,
tautosakos žanrų įvairovė, kūrybiškumas, artistiškumas), atsakymų tikslumas, greitumas.
18. Varžytuvių I - III vietos nugalėtojai bus renkami 1- 4, 5-8 klasių grupėse.
19. Nugalėtojai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais ir atminimo dovanomis.
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Laiku nepateikusieji paraiškų, varžytuvėse dalyvauti negalės.
21. Kelionės išlaidų varžytuvių organizatorius neapmoka.
22. Varžytuvių metu dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Nuotraukos bei filmuota medžiaga
laikomos Kauno tautinės kultūros centro nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos reklamos
tikslams be atskiro dalyvių sutikimo.
23. Varžytuvių organizatorius pasilieka teisę keisti varžytuvių datą, vietą ir laiką.
24. Išsamesnė informacija: kreiptis į metodininkę Eglę Vindašienę, tel. 8 679 36 715, plačiau
interneto svetainėje www.ktkc.lt.

______________
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Priedas Nr. 1

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS
RESPUBLIKINĖS VARŽYTUVĖS „TAUTOSAKOS MALŪNAS-2019“,
SKIRTOS VIETOVARDŽIŲ METAMS
DALYVIŲ PARAIŠKA

Eil.

INFORMACIJA APIE DALYVIUS

Nr.
1.

Tikslus mokyklos/centro pavadinimas.

2.

Mokyklos/centro adresas, el. paštas, tel.Nr.

3.

Mokytojo/vadovo visas vardas, pavardė, el. paštas, tel.Nr.

4.

Komandos pavadinimas.

5.

Komandos nariai (visas vardas, pavardė, klasė):
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Reikalingos priemonės (techninės priemonės ir kt.)

7.

Pastabos, pageidavimai.

(paraišką pildo mokytojas)
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