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3 KLASIŲ MOKINIŲ EILĖRAŠČIŲ KONKURSO ANGLŲ KALBA
„POETRY COMPETITION – 2018“
NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Konkurso „Poetry Competition“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja renginio
tikslus, organizavimo tvarką, reikalavimus konkurso dalyviams, vertinimo ir nugalėtojų
apdovanojimo tvarką.
1.2. Konkursą organizuoja – Kauno Žaliakalnio progimnazija.
1.3. Renginio partneriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,
Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis.
1.4. Nuostatai skelbiami organizatorių tinklalapyje ir Kauno miesto pradinių klasių mokytojų
metodinio būrelio tinklalapyje http://kauno.pradinukai.lt/.
2. TIKSLAI
2.1. Skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalbos literatūra ir poezija;
2.2. Ugdyti mokinių meno ir kūrybos poreikį, sudaryti sąlygas saviraiškai;
2.3. Puoselėti mokinių estetinį skonį ir sceninę kultūrą;
2.4. Stiprinti socialinį ir kultūrinį bendradarbiavimą organizuojant poezijos konkursą.
3. DALYVIAI
Kauno miesto pradinių ir bendrojo lavinimo mokyklų 3 klasių mokiniai.
4. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA, VIETA IR LAIKAS
4.1. Konkurse dalyvauja vienas arba du mokiniai iš mokyklos.
4.2. Šių metų konkurso eilėraščiai negali kartotis su praeitų metų deklamuotais eilėraščiais
(Priedas Nr. 3).
4.3. Vieną eilėraštį gali deklamuoti tik vienas mokinys.
4.4. Konkursas vyks trimis turais:
- I turas vyks spalio mėnesį mokyklose;
- II turas vyks lapkričio 15 d. 13.00 val. Kauno Žaliakalnio progimnazijoje
(Širvintų g. 15).
4.5. III turas vyks gruodžio 5 d. 13.30 val. Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Į konkurso
III turą kviečiami 10 geriausiai pasirodžiusių II turo dalyvių.
4.6. Nugalėtojų skaičius gali būti koreguojamas pagal dalyvių skaičių.

4.7. Konkurso dalyviai gali būti fotografuojami ir filmuojami (mokytojas atvykęs į konkursą,
atsiveža raštišką tėvų/globėjų sutikimą, rašytą laisva forma).
4.8. Dalyviai į II etapą registruojami iki 2018 m. lapkričio 9 d. elektroniniu paštu
rastine@zaliakalnis.kaunas.lm.lt atsiuntus užpildytą anketą (Priedas Nr.1). Privaloma atsiųsti kūrinio
tekstą kartu su anketa (pateikiamas pavyzdys, Priedas Nr. 2).
4.9. Neatitinkančios reikalavimų paraiškos neregistruojamos.
Kontaktinis asmuo: Jolita Baniulienė, tel. 8 671 02259, el. p. jolita_1@yahoo.com
5. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS
5.1. Dalyviai deklamuoja poezijos kūrinius anglų kalba laisvai pasirinkta tema.
5.2. Pasirenkamas 8–16 eilučių ilgumo kūrinys (pateikiamas pavyzdys, priedas Nr. 2).
5.3. Konkurso dalyviai raiškiai ir taisyklinga tartimi perteikia pasirinkto kūrinio nuotaiką bei
idėją, vengia surežisuotos vaidybos ir kompiuterinių vaizdų.
6. KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI
6.1. Sceninė laikysena, saviraiška.
6.2. Kalbos taisyklingumas, aiškumas, raiškumas, intonacija, kontaktas su klausytoju (įtaiga).
6.3. Formos ir turinio originalumas, savitumas.
7. VERTINIMO KOMISIJA
7.1. II turo dalyvius vertins mobili vertinimo komisija, išrenkama lapkričio 8 dieną.
7.2. III turo vertinimo komisijos sudėtis:
Pirmininkė – Edita Rabizaitė, Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė;
3 mokytojos, kurių mokiniai dalyvavo, tačiau nepateko į finalinį III turą.
8. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
8.1. Visi konkurso dalyviai apdovanojami organizatorių padėkos raštais.
8.2. Laimėtojai ir nominantai apdovanojami KPKC diplomais ir atminimo dovanėlėmis.
9. KONKURSO ORGANIZATORIAI
Jurgita Bugenienė, Žaliakalnio progimnazijos direktorė;
Jolita Baniulienė, Žaliakalnio progimnazijos anglų kalbos mokytoja;
Laimutė Pranevičienė, Žaliakalnio progimnazijos anglų kalbos mokytoja;
Jurgita Miller, Žaliakalnio progimnazijos anglų kalbos mokytoja.
10. PARTNERIAI
Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius;
Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis;
Nacionalinis Kauno dramos teatras;
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Priedas Nr. 1

EILĖRAŠČIŲ KONKURSO ANGLŲ KALBA
„POETRY COMPETITION – 2018“
DALYVIO ANKETA
………………………………………..
(Mokykla)

Mokinio vardas, pavardė Klasė

Parengusio mokytojo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas

Priedas Nr. 2

"I am A Polar Bear"
I am a polar bear.
I live North of everywhere.
I live at the top of the world!
The furry white coat
I wear in the snow,
Keeps me warm when it's twenty below!
I am a polar bear.
I live North of everywhere.
I live at the top of the world!
Fishing in the ice,
And swimming in the sea,
Makes living at the North Pole
Perfect for me!
I am a polar bear.
I live North of everywhere.
I live at the top of the world!
(Sandy Tuttle)

Priedas Nr. 3

Eilėraščiai Poetry Competition 2017
“My brother ate my smartphone”
“My baby brother”
“Me”
"My senses”
“Waiting at the window” by A. A. Milne
“Wind on the hill” by A.A. Milne
“Because we’re friends”
“School daze rap” by Carol Diggory Shields
“My cat“ By Nigel Gray
“My teacher see right through me” by Bruce Lansky
“Daddy, Daddy, I can‘t go to school” by Raj Arumugan
“I rode a rainbow unicorn” by Kenn Nesbitt
“November snow”
“My feelings”
“If I were…” by Eva L. Robinson
“Bed in summer” by Robert Louis Stevenson
“Winter, spring, summer, fall” by Hellen H. Moore
“A bear and a bunny”
“Color” by Christina Rosetti
“Winter, spring, summer, fall” by Carolyn Graham
“What do I look like?” By Carolyn Graham
“My holidays!”
“Please Mrs Butler” by Allan Ahlberg
“Everytime I climb a tree” by David Mc Cord
“Bed in summer” by Robert Louis Stevenson
“The reason I like chocolate” by Nikki Giovanni
“Halloween request”
“Come little leaves” by George Cooper
“Keep a poem in your pocket” by Beatrice Schenk de Regniers
“In the night” by Jeff Foxworthy
“On top of spaghetti”
“My feelings”
“If I were” by Eva L. Robinson
“The swing” by Robert Louis Stevenson
“Open a book”
“My hat is fullo of rabbits” by Kenn Nesbitt
“Poorly dressed” by Bryce Lansky
“Basketball’s My Favorite Sport” by Kenn Netsbitt

