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VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „VAIVORYKŠTĖ“ 

2021 M. NUOTOLINIO GIMTOSIOS (RUSŲ) KALBOS DIKTANTO  

 NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Nuotolinio gimtosios (rusų) kalbos diktanto nuostatai reglamentuoja organizuojamo diktanto tikslus, 

diktanto organizavimo tvarką bei diktanto dalyvių vertinimo tvarką. 

2. Nuotolinio gimtosios (rusų)  kalbos diktanto organizatorius – Vilniaus m. darželis-mokykla 

,,Vaivorykštė“. 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Nuotolinio rusų kalbos diktanto tikslai: 

✓ Skatinti šeimų aktyvumą įtraukiant jas į įstaigos organizuojamus renginius; 

✓ Plėsti domėjimą gimtąją (rusų) kalbą ir ją puoselėti; 

✓ Įtvirtinti rusų kalbos gramatiką, taikant ją praktikoje. 

III. DALYVIAI 

4. Rašyti Nuotolinį gimtosios (rusų) kalbos diktantą gali visi darželio-mokyklos ,,Vaivorykštė“ tėvai 

(globėjai) bei įstaigos darbuotojai. 

                       

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

5. Diktantas vyks 2021-02-20 nuotoliniu būdu per ZOOM platformą, nuoroda bus atsiųsta prieš diktanto 

pradžią. 

6. Tekstą parinks atsakinga grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Vdovičenko ir pradinių 

klasių mokytoja Jelena German. Diktanto tekstą skaitys pradinių klasių mokytoja Jelena German. 

7. Diktanto pradžia 12.00 val. 

8. Diktanto pabaiga 12.40 val. 

9. Kiekvienas diktantą rašęs asmuo lapo viršuje turi nurodyti vardą, pavardę arba savo sugalvotą vardą 

(Nickname). 

10. Pasibaigus diktantui, dalyviai turės per 5 minutes atsiųsti ranka rašyto diktanto teksto nuotrauką 

šiais el. paštais:  

I-ų klasių tėvai  - zanakuliesiene@gmail.com 

II-ų klasių tėvai - oksanaziminskaja@gmail.com 

III-ų klasių tėvai - volodko_ket@mail.ru  

IV-ų klasių tėvai  - elengerma@yandex.ru  

 

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

11. Diktanto dalyvių žinios bus vertinamos, atsižvelgiant į rusų kalbos gramatiką ir skyrybą. Diktanto 

konfidencialumas garantuojamas.  

12. Visiems Nuotolinio gimtosios (rusų) kalbos diktanto dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai, o be klaidų 

parašiusiems dalyviams - atminimo prizai. 

13. Apie rezultatus asmeniškai bus informuoti tik geriausiai parašę dalyviai 2021-02-23. Mokyklos 

tinklalapyje bus pateiktas originalus tekstas. Galėsite pasitikrinti patys, kaip jums sekėsi. 

14. Siųsdamas tekstą  el. paštu,  diktanto dalyvis sutinka, kad apie diktanto rezultatus jis bus informuotas 

tuo pačiu el. paštu, iš kurio tikrintojai gaus surinktus diktanto tekstus. 
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