VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2019 M. LIETUVIŲ KALBOS
DIENŲ RENGINIŲ PLANAS
Gerbiami visaginiečiai ir miesto svečiai, Jūsų dėmesiui
teikiame Visagino savivaldybės 2019 m. Lietuvių kalbos dienų
renginių planą.

Renginio pavadinimas
Pilietiškumo pamoka, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti
Renginys, skirtas Vasario 16ajai – Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai – paminėti
Literatūros popietė „Lietuviais
esame mes gimę“
Dalyvavimas „Metų knygos
2018“ rinkimuose – metų
poezijos knygų pristatymas
Renginys, skirtas Vasario 16ajai – Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai – paminėti
Renginys „Visa Lietuva šoka“,
skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti
„Tėviškės grožis per žmogų
ateina“ (Susitikimas su Utenos
apskrities fotomenininkais ir
vieno iš jų – poeto Algio
Jakšto – patriotinės poezijos
skaitymai, jo knygos
„Iliuzijos“ pristatymas)
Šventinis rytmetis „Lietuva,
nešu tau dainą, šokį savoj
širdy“
Akcija lopšelio-darželio
ikimokyklinių ir
priešmokyklinių grupių
vaikams „Į darželį su
vėliavėle“
Lietuvos nepriklausomybės
dienos šventė

Data
Vasario 13 d.

Rengėjas
Visagino Česlovo Sasnausko
menų mokykla

Vasario 14 d.

Visagino „Žiburio“ pagrindinė
mokykla

Vasario 14 d.

Visagino viešoji biblioteka

Iki vasario 15 d.

Visagino „Verdenės“
gimnazija

Vasario 15 d.

Visagino „Verdenės“
gimnazija

Vasario 15 d.

Visagino „Gerosios vilties“
progimnazija

Vasario 15 d.

Visagino viešoji biblioteka

Vasario 15 d.

Visagino vaikų lopšelisdarželis „Auksinis raktelis“

Vasario 15 d.

Visagino lopšelis-darželis
„Auksinis gaidelis“ (Vaikystės
pedagogikos centras)

Vasario 15 d.

Visagino lopšelis-darželis
„Gintarėlis“
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Paroda ,,Laisvė trispalvei
pražydo“
Originalių spaudinių, saugomų
Visagino viešojoje
bibliotekoje, paroda
,,Periodinė spauda tarpukario
Lietuvoje“
Renginys, skirtas Vasario 16osios šventei paminėti
Popietė 3–6 metų amžiaus
vaikams „Dainuojame
lietuviškai“
Žaidimų popietė „Suk suk
ratelį“
Literatūros paroda ,,Tautosaka
– liaudies kūryba“
Pasakų ir kitokių stebuklų
diena „Margas žodžių
pasaulis“
Renginys Gimtosios kalbos
dienai paminėti „Gimtųjų
žodžių apkabintas, aš gyvas
kalboje“ ir netradicinė pamoka
,,Žodžiai apie gimtąją kalbą“
Lietuvių dainuojamosios
poezijos pamokos 2–3
gimnazijos klasėse „Mano
bundantis miestas“
Visagino miesto ir jo apylinkių
vietovardžių kilmės aiškinimas
per lietuvių kalbos, geografijos
ir dailės pamokas pirmose
gimnazijos klasėse.
Iliustracijų paroda gimnazijos
bendruomenei
Diskusija ir
dalyvavimas piešinių
konkurse „Aš – Juozas TumasVaižgantas“, skirtame Juozo
Tumo-Vaižganto 150-osioms
gimimo metinėms ( darbai bus
siunčiami Maironio lietuvių
literatūros muziejui )
Viktorina ,,Tautosakos lobyno
paslaptys“
Raštingiausio klasės mokinio
rinkimai

Vasario 15 –
kovo 11 d.

Visagino „Verdenės“
gimnazija

Vasario 15 –
kovo 11 d.

Visagino viešoji biblioteka

Vasario 16 d.

Visagino kultūros centras

Vasario 19 d.

Visagino lopšelis-darželis
„Gintarėlis“

Vasario 19 d. ir kovo 1 d.

Visagino lopšelis-darželis
„Gintarėlis“

Vasario 15–28 d.

Visagino viešoji biblioteka

Vasario 20 d.

Visagino vaikų lopšelisdarželis „Auksinis raktelis“

Vasario 21 d.

Visagino „Gerosios vilties“
progimnazija

Vasario 25–27 d.

Visagino „Atgimimo“
gimnazija

Vasario 25 – kovo 8 d.

Visagino „Atgimimo“
gimnazija

Vasario 26–28 d.

Visagino „Gerosios vilties“
progimnazija

Vasario 27 d.

Visagino „Gerosios vilties“
progimnazija
Visagino „Žiburio“ pagrindinė
mokykla

Vasario 28 d.
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Popietės „Lietuvių kalbos
lobiai lietuvių liaudies
pasakose“
Pramoga
„Tu šalele, tu gimtine“
Tęstinis projektas
„Lietuviškos dainos skamba
rusakalbiame darželyje“
Literatūros paroda ,,Žymiausi
Lietuvos kalbininkai“
Gražiausių konkurso
„Sveikinimai Lietuvai“ darbų
paroda
Juozo Tumo-Vaižganto
kūrinio „Dėdės ir
dėdienės“ ištraukų skaitymaiinscenizacijos ir filmo ištraukų
peržiūra bei aptarimas 3
gimnazijos klasėse per lietuvių
kalbos pamokas
Renginys
„Įvairiaspalvis kalbos takas“
Seminaras „Dokumentų kalbos
aktualijos“ (savivaldybės
administracijos darbuotojams)
Lietuvių kalbos diktantas 5–8
klasių mokiniams
Renginys, skirtas Kovo 11-ajai
paminėti
Meninio skaitymo konkursas
(2–4 kl.) „Pavasario šviesa“
Lietuvių kalbos savaitė

Vasario 28 – kovo 7 d

Visagino kūrybos namai

Vasario–kovo mėn.

Visagino lopšelis-darželis
„Kūlverstukas“
Visagino lopšelis-darželis
„Kūlverstukas“

Kryžiažodžių apie Lietuvą
konkursas
Kalbos kultūros pamokėlės
(draugas – draugui)
Dailyraščio konkursas 1–4 ir
5–8 kl. mokiniams
Nacionalinis diktantas (I turas)

Iki kovo 8 d.

Stilizuotų tautinių rūbų
paroda, susitikimas su
seserimis tautodailininkėmis
V. Adamavičiene ir D.
Bukėnaite, pokalbiai apie
lietuvių liaudies meną
„Motulės godos“

Vasario–kovo mėn.

Kovo 1–11 d.

Visagino viešoji biblioteka

Kovo 1–11 d.

Visagino kūrybos nama

Kovo 4–8 d.

Visagino „Atgimimo“
gimnazija

Kovo 3 d.

Visagino vaikų lopšelisdarželis „Auksinis raktelis“
Visagino savivaldybės
administracija

Kovo 6 d.

Kovo 7 d.
Kovo 7 d.

Visagino „Žiburio“ pagrindinė
mokykla
Visagino „Žiburio“ pagrindinė
mokykla

Kovo 7 d.

Visagino „Gerosios vilties“
progimnazija

Kovo 7–11 d.

Visagino lopšelis-darželis
„Gintarėlis“
Visagino „Verdenės“
gimnazija
Visagino „Verdenės“
gimnazija
Visagino „Verdenės“
gimnazija
Visagino savivaldybės
administracija
Visagino viešoji biblioteka

Iki kovo 8 d.
Iki kovo 8 d.
Kovo 8 d.
Kovo 8 d.
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Gimnazijos renginys „Du
balsai – viena širdis“

Kovo 8 d.

Visagino „Atgimimo“
gimnazija

Dainų konkursas „Tai mūsų
tėvynė, graži Lietuva“
Renginys, skirtas Kovo 11osios šventei paminėti
Šventinis rytmetis „Kartu mes
– tai Lietuva“

Kovo 8 d.

Visagino „Verdenės“
gimnazija
Visagino kultūros centras

Kovo 11 d.
Kovo 12 d.

Visagino vaikų lopšelisdarželis „Auksinis raktelis“

Poezijos skaitymai –
susitikimai su Utenos
apskrities literatų klubais „Ant
balto smėlio parašiau tau
laišką“
Skaitymo pamokos gimnazijos
erdvėse

Kovo 15 d.

Visagino viešoji biblioteka

Kovo mėn.

Visagino „Verdenės“
gimnazija

Paroda ,,Lietuvos knygnešiai ir
daraktoriai“
Vaikų kūrybinių darbelių
paroda „Lietuva vaikų akimis“

Kovo mėn.

Integruota grupių lietuvių
ugdomąja ir rusų ugdomąja
kalbomis veikla „Gintarėlio
kelionė“
Visagino kultūros centro
mėgėjų spektaklis „Sudrumsta
užuovėja“ pagal M. Katiliškio
pjesę.
Literatūrinės parodos, skirtos
2019 metais paskelbtiems
Juozo Tumo-Vaižganto,
Pasaulio lietuvių ir
Vietovardžių metams
Akcija „Renkame Visagino
apylinkių vietovardžius“

Kovo mėn.

Visagino „Verdenės“
gimnazija
Visagino lopšelis-darželis
„Auksinis gaidelis“ (Vaikystės
pedagogikos centras)
Visagino lopšelis-darželis
„Auksinis gaidelis“ (Vaikystės
pedagogikos centras) ir
lopšelis-darželis „Gintarėlis"
Visagino kultūros centras

Kovo mėn.

Kovo 27 d.

Per mokslo metus

Visagino „Verdenės“
gimnazija

Per mokslo metus

Visagino „Verdenės“
gimnazija

_______________________

