PATVIRTINTA
Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus
2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VĮ-15

MAŽOSIOS GAMTOS OLIMPIADOS
„PELĖDŽIUKAS 2021“
NUOSTATAI
Mažoji gamtos olimpiada „Pelėdžiukas 2021“ skirta Šv. Motiejaus, Vieversio dienai – vasario 24 d. –
paminėti. Vieversys, vyturys – mažas paukštelis, vienas pirmųjų sparnuočių, pavasarį sugrįžtančių į Lietuvą
iš šiltųjų kraštų. Jis laikomas pavasario pranašu ir šaukliu, vadinamas lietuvių artojų draugu bei nuolatiniu
palydovu. Lizdelius dirvonuose suka, o savo čirenimu laukuose dirbančius žmones linksmina. Senoliai
manė, kad jei vieversėlis parskrenda anksčiau nei vasario 24 d., dar ilgokai bus šalta. Jei vieversėlis
parskrenda vėliau nei vasario 24 d., pavasaris bus ankstyvas. Tikėkimės, kad sniegas dar pasilaikys ir
vieversys grįž po vasario 24 dienos, atnešdamas taip laukiamą ankstyvą pavasarį, o ši mažoji gamtos
olimpiada pradinių klasių mokiniams lai bus vyturiu, kviečiančiu dalyvauti Panevėžio gamtos mokyklos
renginiuose.
I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Mažosios gamtos olimpiados „Pelėdžiukas 2021“ (toliau – Olimpiada) nuostatai reglamentuoja
Olimpiados tikslą, dalyvius, jų registraciją, organizavimo ir apdovanojimų tvarką.
2. Olimpiadą organizuoja Panevėžio gamtos mokykla.
3. Olimpiados tikslas – skatinti aplinkosauginių žinių, gebėjimų, kompetencijų ugdymą(si), sieti vaikų
patirtį, išgyvenimus, jutiminį suvokimą su juos supančiu pasauliu, gebėjimu įgytas žinias taikyti praktinėje
veikloje.
II. DALYVIAI IR JŲ REGISTRACIJA
4. Olimpiados dalyviai – Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokiniai.
5. Mokykla į Olimpiadą gali siųsti ne daugiau 2 dalyvių.
6. Teisę dalyvauti olimpiadoje turi mokiniai, kuriuos mokytojai užregistravo el. paštu
pgmkonkursai@gmail.com iki 2021 m. vasario 20 d. pateikdami dalyvio kortelę (1 priedas).
III. ORGANIZAVIMAS
7. Olimpiada vyks 2021 m. vasario 25 d. 15.00 val. per nuotolinio bendravimo programą Zoom naudojant
internetinį įrankį viktorinoms https://kahoot.it/.
8. Zoom prisijungimo nuoroda mokytojams bus išsiųsta 2021 m. vasario 25 d. 9-10 val. dalyvio kortelėje
nurodytais el. paštais.
9. Mokinys, dalyvaujantis Olimpiadoje, privalo gebėti naudotis internetiniu įrankiu viktorinoms Kahoot.
10. Mokytojas prieš Olimpiadą informuoja mokinius, kaip Kahoot aplinkoje reikia įvesti kodą (Game PIN)
ir mokiniui prisiregistruoti įrašyti: vardą, pavardės pirmą raidę ir klasę (Nickname).

11. Olimpiados metu mokinys turi naudotis dviem įrenginiais, turinčiais interneto ryšį: kompiuteriu ir
telefonu arba planšete. Jei mokinys neturi galimybės naudotis kitu įrenginiu (telefonu ar planšete su
internetiniu ryšiu), tuomet jis turėtų gebėti kompiuterio ekrane atsidaryti du langus (vienas langas
reikalingas Zoom, kuriame bus demonstruojami klausimai, kitas – Kahoot atsakymų pasirinkimui).
12. Dalyviams bus pateikta 50 klausimų, klausimo atsakymui skiriama 20–30 sekundžių.
13. Olimpiados trukmė iki 1,5 val.
IV. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
14. Sistemos Kahoot duomenimis pirmąsias tris vietas užėmę dalyviai bus apdovanoti dovanėlėmis ir
diplomais (apie atsiėmimo datą, laiką ir vietą mokytojai bus informuoti el. paštu).
15. Padėkos visiems Olimpiados dalyviams ir pažyma mokytojams bus išsiųstos mokytojams el. paštu.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Papildoma informacija teikiama tel. Nr. 867234199 arba el. paštu pgmkonkursai@gmail.com.
17. Informacija apie olimpiadą skelbiama Panevėžio gamtos mokyklos internetinėje svetainėje
www.gamtosmokykla.lt – Naujienos.
18. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti šiuos Nuostatus.

1 Priedas
DALYVIO KORTELĖ
Eil. Mokinio vardas, pavardė,
klasė, ugdymo įstaiga
Nr.

Kodas, kuriuo mokinys
registruosis Kahoot
(vardas, pavardės pirma
raidė ir klasė (Nickname)

Mokytojo vardas, pavardė, tel.nr.,
El. paštas (į kurį bus siunčiama
prisijungimo į Zoom nuoroda)

