Struktūrvienības „Spārni”, „Vaduguns”, „Laumiņa”, “Jauniešu māja”

Apstiprinu
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra

direktore ________________ I.Klāsone
2018.gada 9.oktobris

5.KLAŠU SKOLĒNU KONKURSA „MANA KŪKA - MANAI LATVIJAI”
„ASO PRĀTU CĪŅA”

NOLIKUMS
2018./2019.m.g.

Mērķis:
1. Rosināt interesi un padziļināt zināšanas par Latviju.
2. Veicināt patriotisko audzināšanu un radošumu.
3. Visiem kopā sākt atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu!
Organizators: Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs.
Dalībnieki:
Liepājas pilsētas skolu un interešu izglītības iestāžu pulciņu 5.klašu skolēnu
komandas 5 cilvēku sastāvā, kuru pavada skolas pedagogs. Komandas dalībnieki
piedalās erudīcijas konkursā, kā arī pelna punktus, gatavojot un noformējot kūku.
Komanda ievēl kapteini. No skolas viena komanda.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
Norise:

 Laiks un vieta: 9.novembrī plkst.13.00
LBJC struktūrvienībā „Laumiņa” Krūmu 29
no pl.12.40 - reģistrācija.

 Erudīcijas konkurss

13.00 – 14.00
tematika – Latvijas daba, ģeogrāfija, interesantākie fakti vēsturē, kultūrā
un zinātnē, atbilstošie dalībnieku vecumam

 Saldais konkurss – „Mana kūka- manai Latvijai”

14.00 – 15.00
Uzdevums - dalībnieki gatavo un dekorē kūku, izmantojot Latvijā
audzētus un ražotus produktus.
Katrai komandai līdzi jāņem:
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- dažādas lietas pēc izvēles kūkas gatavošanai un
dekorēšanai,
piem., augļi, šokolāde, gatavie dekori utt. Kūkas 3 pamati-biskvīti tiks
iedoti no organizatoru puses, apaļi, apmēram 30 cm diametrā, kā ar
salvetes baltas vai sarkanas.
- piederumi kūku gatavošanai un degustēšanai, t.sk. nazis, karotes utt.
- viss nepieciešamais galda servēšanai un klāšanai, piem., galdauts,
trauki (krūzītes, apakštasītes, karotītes) utt.

 Tēju jums pagatavos organizatori!
 Apbalvošana un kūkas degustācija

15.00 – 15.30

Vērtēšana un apbalvošana:
Konkursu vērtē organizatoru izveidota žūrija.
Veiksmīgākās komandas apbalvo ar LBJC diplomiem un balvām.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Dalībnieku zināšanas, pareizas atbildes uz erudīcijas jautājumiem.
2. Kūkas noformēšana.
3. Tiek izvērtēta visgaršīgākā kūka.
Žūrijas komisija ir tiesīga lemt par papildus punktu piešķiršanu konkursa gaitā.
Pieteikšanās:
Līdz 2.novembrim iesniegt rakstisku pieteikumu (pēc parauga) pa e-pastu:
marina.vikaine@liepajasbjc.lv
Dalības maksa katram dalībniekam 1,00 EUR ar pārskaitījumu uz norādīto kontu ar
norādi “Mana kūka manai Latvijai”
Konta rekvizīti:
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Reģ.Nr. 90000063151
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs
Brīvības 39, Liepāja LV 3401
Banka: SEB
KodsUNLALV2X
Konts: LV59UNLA 00727 00004100
Kontaktpersonas:
Erudīcija - Marina Vikaine, LBJC skolu metodiķe, mob. 29871558,
Darbnīca – Indra Bunka , LBJC struktūrvienībā „Laumiņa” vadītāja, mob. 26652109
„KAM IR GALVA, TAM IR BALVA”
(autors – 15.vsk. komanda)
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Paraugs
Liepājas pilsētas skolu 5.klašu erudītu konkurss
09.11.2018.
PIETEIKUMS
TĒMA: “ MANA KŪKA MANAI LATVIJAI”
Skola: ______________________________________________
Komanda nosaukums: ___________________________________
Dalībnieki (vārds, uzvārds, klase):
1. kapteinis ________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
Skolotājs:
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