APSTIPRINĀTS
ar BJC “IK Auseklis” direktora V.Šibajeva
22.01.2009. rīkojumu Nr.1-10/4
Lietišķās mākslas konkurss
“Daba mums apkārt. Pļava 4.”
(uz 2 lapaspusēm)
Konkursa mērķis:
Ieinteresēt bērnus un skolēnus izzināt un pētīt dabu, vienlaicīgi veidojot saudzīgu attieksmi pret to.
Tēma – Latvijas abinieki un rudzupuķes.
Konkursa uzdevumi:
Sekmēt bērnu un skolēnu interesi par apkārtējo vidi.
Sekmēt bērnu un skolēnu interesi par floru un faunu Latvijas pļavās.
Veicināt bērnu un skolēnu saudzīgu attieksmi pret pļavā mītošo dzīvo radību (it īpaši pavasarī –
kūlas dedzināšanas laikā) !!!
Rosināt bērnus un skolēnus veidot radošus darbus – attēlojot apkārtējo vidi “ļoti lielā
palielinājumā”.
Konkursa organizācija:
Rīgas pilsētas BJC “IK Auseklis” sadarbībā ar Latvijas Leļļu teātri, Latvijas Dabas muzeju,
Latvijas Zaļo punktu un Rīgas 100.vidusskolu.
Konkursa dalībnieki:
Skolu un pirmskolu audzēkņi, interešu izglītības iestāžu audzēkņi.
Konkursa norise.
Bērni un skolēni apmeklē Latvijas Dabas muzeju, pēta literatūru, interneta saitus (piemēram,
Latvijas daba) un citus pieejamos materiālus, par Latvijas pļavu floru un faunu, īpašu uzmanību
pievēršot Latvijas abiniekiem un rudzupuķēm.
Kopā ar pedagogu vai pedagoga klātbūtnē, audzēkņi veido (vēlams telpisku) “objektu” – kādu
no Latvijas abiniekiem vai rudzupuķi “ļoti lielā palielinājumā” jebkurā materiālā (no koka, metāla,
māla, u.c. materiāliem, var izmantot arī otreizējās pārstrādes materiālus) vai tos “attēlojot” jebkurā
tekstiltehnikā (šujot, izšujot, aplicējot, tamborējot, adot, batikojot, zīmējot uz zīda, tekstilmozaikā,
filcējot, un citās modernajās tehnikās).
Darbus iesniedz 20.aprīlī Latvijas Leļļu teātrī no plkst. 17.00 līdz 19.00.
Izstāde apskatāma no 22.aprīļa.
Izstādes atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana 27.aprīlī plkst.16.00.
Izstāde ilgst līdz 5. maijam, kad darbi jāizņem no plkst. 17.00 līdz 19.00.
Konkursa vērtēšana:
Darbus vērtē 2 kategorijās:
1. Latvijas abinieks.
2. Rudzupuķe.
Darbus vērtē 4 vecumgrupās:
• pirmsskolas vecumposmā (4 līdz 7gadiem);
• sākumskolas vecumposmā (7 līdz 11 gadiem);
• pamatskolas vecumposmā (12 līdz 16 gadiem);
• vidusskolas vecumposmā un jauniešiem (17 līdz 21 gadiem).

Konkursa vērtēšanas kritēriji:
• Abinieka vai puķes “pietuvinātākā” kopija.
• “Objekta” vai “attēlojuma” ideja un realizācija.
• Rokdarbu tehnikas sarežģītības pakāpe un/vai kvalitāte.
Konkursa darbu iesniegšanas kārtība.
Darbus iesniedz skolu, pirmskolu vai interešu izglītības iestāžu pedagogi, audzēkņi vai viņu
vecāki 20.aprīlī Latvijas Leļļu teātrī no plkst. 17.00 līdz 19.00.
Pie darbiem klāt jābūt piestiprinātai zīmītei pēc parauga
Piemērs
Abinieka nosaukums vai rudzupuķe
Bērna Vārds, Uzvārds, vecumposms (gadi)
Organizācija
Pedagoga Vārds,Uzvārds

Lielais tritons
Jānis Bērziņš, sākumskola (9 gadi)
BJC “IK Auseklis”
Pedagogs Dace Bērziņa

Katrai vispārizglītojošai iestādei, kura iesniedz darbus konkursam, klāt jāpievieno dalībnieku
saraksts.
Bez pieteikuma saraksta darbi netiks pieņemti!
Izglītības iestādes nosaukums
Nr.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Vecumposms

Gadi

Abinieka nosaukums
(vai atzīmēt, ka rudzupuķe)

Pedagoga vārds, uzvārds un kontakttelefons, e-pasta adrese.

! Ja darbus iesniedz individuāli, arī tad jābūt aizpildītai šādai formai.
Konkursa darbu izņemšanas kārtība.
Konkursa darbus jāizņem Latvijas Leļļu teātrī 5.maijā no plkst. 17.00 līdz 19.00 un TIKAI ŠAJĀ
LAIKĀ. Laikā neizņemtie darbi netiks saglabāti!!!
Kontaktinformācija
Dace Rieksta 26207552,
e-pasts drieksta@inbox.lv

