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   PATVIRTINTA 

   Vilniaus lopšelio – darželio „Žolynas“ 

   Direktoriaus 2021 m. vasario 19 d. 

   įsakymu Nr. V-9 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTO PARODOS  

„PAPUOŠKIME NAMUS ŠV. VELYKOMS“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų foto 

parodos „Papuoškime namus  Šv. Velykoms“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, 

dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Vilniaus lopšelio – darželio „Žolynas“ direktorė Gintarė Tučkuvienė,  

mokytojos ikimokykliniam ugdymui Janina Narkevičienė ir Indrė Šalnaitė – Slavinskienė, 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio – darželio „Žolynas“ internetinėje svetainėje 

www.zolynodarzelis.lt , Vilniaus lopšelio – darželio „Žolynas“ Facebook paskyroje, 

,,Papuoškime namus Šv. Velykoms“ Facebook paskyroje. ,,AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI 

(idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ Facebook paskyroje. 

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – įtraukti vaikus, jų tėvelius ir mokytojas į aktyvią kūrybinę veiklą, panaudojant 

antrines žaliavas, skatinant gamtos saugojimą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Atkreipti vaikų ir bendruomenės dėmesį į gamtos saugojimą, skatinti atsakingą požiūrį į 

gamtą. 

5.2. Formuoti pozityvų ugdytinių bei bendruomenės požiūrį į antrinių atliekų rūšiavimą ir 

pakartotiną jų panaudojimą. 

5.3. Ugdyti vaikų originalumą, kūrybiškumą, meninę saviraišką, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

 

III. REIKALAVIMAI PARODOS DALYVIAMS 

 

6. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų tėveliai, globėjai ir 

mokytojai. 

http://www.zolynodarzelis.lt/
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7. Darbeliai (VELYKINIAI MARGUČIAI) atliekami iš antrinių žaliavų. Darbelių dydis 

ir atlikimo technika apribojimų neturi. 

8.  Kūrybinių darbų foto turi būti JPG formatu (kokybiškos ir raiškios), ant kiekvienos 

nuotraukos kompiuteriu užpildoma kortelė (naudojant piešimo programą), kurioje 

pateikiama informacija apie autorių (įstaigos pavadinimas, autoriaus vardas, amžius). 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARA 

 

9. Paroda vyks Facebook paskyroje ,,Papuoškime namus Šv. Velykoms“ nuo 2021 m. 

balandžio 5 d. iki balandžio 25 d.  

10. Kartu su fotografija pristatoma užpildyta dalyvio paraiška (1 priedas). 

11. Kūrybinių darbų foto ir dalyvio paraišką siųsti el. paštu jannkaneger@gmail.com iki 

kovo 31 d.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir 

yra gavęs jose esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių 

pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

13. Nuotraukas į parodos ,,Papuoškime namus Šv. Velykoms“ Facebook paskyrą talpina 

parodos organizatoriai. 

14. Visiems parodos dalyviams bus padėkos. 

15. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio – darželio „Žolynas“ mokytoją 

ikimokykliniam ugdymui Janiną Narkevičienę, tel. 8 672 72356. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI! 
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1 priedas 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTO PARODOS  

„PAPUOŠKIME NAMUS ŠV. VELYKOMS“ 

 

D A L Y V I O    P A R A I Š K A 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Ugdytinio vardas, amžius 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė,  

elektroninis paštas, telefono nr. 

 

 

Jeigu darbą atliko tėvai, globėjai su vaikais 

parašykite tai čia 

 

Dalyvio paraišką su kūrybinio darbo fotografija atsiųsti iki kovo 31 d. el. paštu 

jannkaneger@gmail.com  
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