ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLA
Kandavas iela 4k-1, Rīga, LV-1083, tālrunis 67474177, e-pasts aksk@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
26.02.2021.

Nr.SA-21-1-nos

Āgenskalna sākumskolas
organizēts atklāts konkurss 1.-4. klašu izglītojamiem
vācu valodā un vizuālajā mākslā
“Langweile dich nicht! Lies, sag auf, zeichne das Gedicht!”

1. Konkursa mērķis un uzdevumi.
1.1. Veicināt izglītojamo interesi par vācu valodu, popularizēt valodu un vācu bērnu
literatūru.
1.2. Paplašināt vācu valodas zināšanas, prasmi uzstāties vācu valodā.
1.3. Dot iespēju izglītojamiem apliecināt sevi radoši, izmantojot apgūtās prasmes vizuālajā
mākslā un daiļrunā.
2. Konkursa organizētāji.
Āgenskalna sākumskola.
3. Konkursa mērķauditorija.
3.1. Vispārizglītojošo skolu 1.-4. klašu izglītojamie, kuri apgūst vācu valodu A1.1-A1.2
līmenī.
3.2. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti divās vecuma grupās: 1.-2.klase, 3.-4. klase.
4. Konkursa saturs.
4.1. Dalībnieks izvēlas vācu autora bērnu dzejoli, iemācās to izteiksmīgi runāt un nofilmē
savu uzstāšanos.
4.2. Uzstāšanās nepārsniedz 2-2,5 minūtes.
4.3. Izvēlēto dzejoli vizualizē: zīmē vai glezno dzejoļa ilustrāciju uz A4 papīra ar
zīmuļiem, flomāsteriem, krītiņiem, akvareļu vai guaša krāsām.
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5. Konkursa norise, vieta, laiks.
5.1. Notiek attālināti, pieteikšanās no 01.03.2021.-10.03.2021. elektroniski Āgenskalna
sākumskolas mājas lapā pievienotajā dalības anketā. Piesaka pedagogs vai izglītojamā
vecāks, norādot skolu, klasi, izglītojamā vārdu uzvārdu un izvēlēta dzejoļa autoru,
nosaukumu.
5.2. Nofilmētā uzstāšanās un dzejoļa ilustrācija tiek iesūtīta no 29.03.21.-31.03.21. e- pastā
aksk4k1@gmail.com
5.3. Āgenskalna sākumskola uzņemas atbildību par video materiāla un radošā darba
izmantošanu tikai konkursa ietvaros, darbi un izglītojamo dati netiks ievietoti
sociālajos tīklos.
6. Konkursa vērtēšanas kritēriji.
6.1. Dzejoļa izvēles atbilstība izglītojamā vecumam un individualitātei.
6.2. Izvēlētais dzejolis ir vācu autora darbs.
6.3. Saprotama, pareiza izruna, teksta zināšana, runas izteiksmīgums.
6.4. Ilustrācijas atbilstība saturam.
6.5. Radošā darba izpildes kvalitāte, kompozīcijas izvēle, prasme veidot darbu izvēlētajā
tehnikā, oriģinalitāte.
6.6. Tiek vērtēta darba oriģinalitāte, aizstāvot autortiesības, netiek ieskaitīti kopēti,
pārzīmēti, darbi
7. Konkursa darbu vērtēšanas kārtība un labāko darbu apbalvošana.
7.1. Filmēto uzstāšanos vērtē Āgenskalna sākumskolas vācu valodas pedagogu žūrija,
nosakot interesantāko uzstāšanos, pareizāko izrunu un runas izteiksmīgumu katrā
klašu grupā.
7.2. Labāko dzejoļa ilustrāciju katrā vecuma grupā izvērtēs Āgenskalna sākumskolas
vizuālās mākslas pedagogs, Āgenskalna sākumskolas metodiķe, pieaicināta
māksliniece.
7.3. Konkursa veiksmīgākie dalībnieki katrā vecuma grupā tiks paziņot elektroniski līdz
09.04.2021., tiks publicēti izglītojamo vārdi Āgenskalna sākumskolas mājas lapā.
7.4. Labāko darbu autori saņems Āgenskalna sākumskolas diplomu, pateicības par dalību
konkursā.
Neskaidrību gadījumā zvanīt 28358504 vai sūtīt ziņu e-pastā aksk@riga.lv
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