
                                                                                                PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 

                                                                                    Direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. 

                                                    įsakymu Nr.  

 

RESPUBLIKINĖS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„TAU GIMTINE, MAŽŲ RANKELIŲ – GRAŽŪS DARBELIAI“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų 

parodos (toliau parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, darbų pateikimo ir 

parodos organizavimo tvarką. 

2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo, 

socialinio-emocinio intelekto, pilietiško požiūrio į gimtinę ugdymui. 

3. Parodą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Rūdės g. 6, LT – 77151 Šiauliai, 

tel. (8-41) 523776, el.p. azuoliukas@splius.lt 

4. Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Poškuvienė 

poskuviene.laima@gmail.com, tel. (8-41) 523776.  

5. Parodos organizatoriai ir rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Larisa Šarpanova  

l.sarpanova@gmail.com, tel. 867097521 ir Anželika Dūdienė anzeladudiene@gmail.com 

6. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ interneto svetainėje, 

adresu: https://azuoliukas.tavodarzelis.lt/  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas – ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą pasitelkiant 

meninę raišką,  atsižvelgiant į vertybines nuostatas.  

8. Uždaviniai: 

7.1. skatinti domėjimąsi savo gimtine - Lietuva, puoselėti meilę savo gimtajam kraštui; 

 7.2. tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti juos supančią aplinką, jausti ryšį su gimtuoju 

kraštu; 

7.4. lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, fantaziją; 

7.5. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų; 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 
 

9. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir 

pedagogai.  
 

IV SKYRIUS 

DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS 

 

10. Kūrybiniuose darbuose turi atspindėti Lietuvos valstybės simboliai, statiniai, gamta ir kt. 
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11. Parodai pateikiami kūrybiniai darbai, kurie atliekami įvairia dailės technika: piešimas, 

koliažas, lipdymas ir kt. 

12. Kūrybinių darbų fotografijos, su nuoroda parodai „Tau gimtine, mažų rankelių-gražūs 

darbeliai“, siųsti el. paštu l.sarpanova@gmail.com iki 2021 m. vasario 12 dienos. Dėl išsamesnės 

informacijos kreiptis telefonu 867097521. 

13. Siunčiamos kūrybinių darbų fotografijos turi būti JPG formatu, kokybiškos raiškos. Ant 

kiekvienos nuotraukos kompiuteriu užpildoma kortelė (naudojant piešimo programą), kurioje 

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

14. Kiekvienas parodos dalyvis pateikia po vieną kūrybinio darbo fotografiją. 

15. Kartu su fotografija pristatoma užpildyta dalyvio anketa (1 priedas). 

16. Parodos ekspoziciją, nuo 2021 m. vasario 16 dienos, galima bus pamatyti virtualioje adresu: 

www.azuoliukas.tavodarzelis.lt  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17. Visiems parodos dalyviams nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti parodos 

organizatoriaus padėkos raštai. 

18. Pedagogams, paruošusiems ugdytinius parodai, bus išduotos metodinės pažymos. 

19. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti 

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetiniame puslapyje: https://azuoliukas.tavodarzelis.lt/  

20. Paroda vyks nuo 2021 m. vasario 16 dienos iki 2021 m. kovo 12 dienos. 

21. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

__________________________________________________ 
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 Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų kūrybinių darbų fotografijų parodos „Tau gimtine 

mažų rankelių-gražūs darbeliai“ nuostatų  
Priedas 

 

„TAU GIMTINE, MAŽŲ RANKELIŲ-GRAŽŪS DARBELIAI“ 

 DALYVIO ANKETA 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Vaiko vardas, pavardė, amžius 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, elektroninis paštas                            

 

 

Dalyvio anketą kartu su kūrybinio darbo fotografija atsiųsti iki 2021 m. vasario 12 d. el. paštu: 

l.sarpanova@gmail.com 
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