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RĪKOJUMS
Daugavpilī

DAIĻLASĪTĀJU KONKURSA
,,Samīļo savu valodiņu!’’
NOLIKUMS
Pamatojums: Konkursa organizācijas un norises kārtība veltīta Starptautiskās dzimtās valodas dienai,
popularizējot latviešu valodu.
Mērķis: bērnu izziņas-runas un estētiskās attīstības ieradumu veidošana, dzimtās valodas mīlestības
veicināšana.
Konkursa uzdevumi:


Veicināt bērnu emocionālo un radošo pašizpausmi, izkopjot viņu nacionālo identitāti,
izmantojot vārda mākslas spēku un kustību deju elementus.



Izkopt un pilnveidot bērnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.



Veicināt pielietot un novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.



Attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti, veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas
interesi.



Uzturēt un veicināt bērnu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, un devumu latviešu
nacionālās kultūras veidošanā.

Organizators: Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde, skolotāja-logopēds.
Dalībnieki: grupu “Pīlīte”, “Varavīksne”, “Pasaciņa”, “Bitīte” skolotājas un bērni.
Žūrija:
 Iestādes vadītāja
 Vadītājas vietnieks
 Skolotājs-logopēds
 Iestādes padome
Konkursa norises kārtas:


Atlases kārta 21.02.2021. ( katras grupas ietvaros)



Noslēguma kārta 25.02.2021. ( ZOOM platformā)

Konkursa norises kārtība:


Atlases kārtā, lai noskaidrotu Konkursa noslēguma kārtas dalībniekus, pirmsskolas izglītības
skolotājas un bērni veic savas grupas ietvaros.



Noslēguma kārtā no katras grupas var piedalīties ne vairāk kā 3 dalībnieki.



Noslēdzoties atlases kārtai grupas skolotājas paziņo Konkursa žūrijai dalībnieku skaitu,
izpildāmo darbu nosaukumus un autorus.



Atbildīgie par Konkursa atlases un noslēguma kārtas dalībnieku izpildījumu ir grupu skolotājas,
vecāki (aizbildņi) un skolotājs-logopēds

Daiļlasītāju konkursā vēros:


Domas atklāsmi (runas loģika un runātāja uzdevums).



Spilgtu priekšstatus un atklāsmi klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast).



Kontaktu ar klausītāju (kam runā).



Skaidru dikciju un artikulāciju.



Repertuāra atbilstību runātājam (vecums, individualitāte).

Daiļlasītāju konkursā vērtē:
Žūrija tiešraidē paziņo dalībniekiem par savu vērtējumu, izmantojot Zoom platformas iespējas (sadaļāreakcija):
Salūts – teicami
Applausi – labi
Izbrīnīta sejiņa – vēl nedaudz jāpiestrādā
*Noslēguma kārtas dalībnieku vērtējums iegūto reakcijas zīmju sumēšanas rezultāts.
Nominācijas un apbalvošana:
Konkursa žūrija nosaka uzvarētājus šādās nominācijās:












Visizteiksmīgākais izpildījums
Visspožākais izpildījums
Visemocionālākais izpildījums
Visdziļākais izpildījums
Visjautrākais dzejolis
Visneparastākais dzejolis
Vismeistariskākais izpildījums
Visiedvesmojošākais izpildījums
Visgarākā dzejoļa izpildītājs
Visoriģinālākais izpildījums
Visjaunākais izpildītājs

Nomināciju uzvarētāji saņem diplomus.
Visi Konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus.

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi:
Konkursa dalībnieka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas
izglītības iestādes izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtību.
Dalībnieku uzstāšanās Zoom platformā vēros tikai iestādes pedagogi un bērni, žūrijas locekļi, kā arī
pieaicinātā Iestādes padomes. Audiovizuālais vai foto materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu
radošās un mākslinieciskās aktivitātes, atspoguļojot to norises sabiedrības interesēs, kultūrvēsturisko liecību
saglabāšanā un izvietošanai iestādes mājas lapā.
*Pasākums tiek organizēts ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, MK Nr. 360,”Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas ietver sevī distances ievērošanu, grupas plūsmu
nekrustošanos, gaitas norisi vienas grupas ietvaros, saziņas līdzekļu/platformu izmantošanu un higiēnas prasību
ievērošanu.

Konkursa koordinatore: skolotāja- logopēde.

