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RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS
VAIKŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ
VIRTUALI PARODA „TAU, MAMYTE, ŽYDI VISOS GĖLĖS“

NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų
virtualios parodos (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius,
parodos organizavimo tvarką.
 Paroda skirta Motinos dienai paminėti.
 Parodos organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“. Adresas: Architektų g.108,
Vilnius, LT 04223, tel. (8 5) 244 7450.
 Parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ interneto svetainėje
www.zemuogele.lt

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 Parodos tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninius, kūrybinius
gebėjimus, saviraišką, atsižvelgiant į vertybines nuostatas, įprasminant Motinos dienos
minėjimą.
 Parodos uždaviniai:
 Puoselėti šeimos vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimą išreikšti jausmus: meilę, dėkingumą,
pagarbą artimajam.
 Skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, fantazijas, svajones.
 Sudaryti sąlygas vaikų meninės saviraiškos sklaidai.
 Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

III. DALYVIAI
 Parodoje kviečiami dalyvauti visų Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
ugdytiniai bei pedagogai.

IV. NUOTRAUKŲ PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
 Parodos iniciatorės – Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
– Jelena Andrejeva, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja – Oksana Nikishina.
 Kūrybinių darbų nuotraukos bus viešinamos įstaigos internetiniame puslapyje www.zemuogele.lt
nuo 2021 m. balandžio 30 d. iki 2021 m. gegužės 14 d.
V. REIKALAVIMAI KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ PATEIKIMUI
 Parodai pateikiami nufotografuoti individualūs arba kolektyviniai vaikų/pedagogų darbai.
 Darbai atliekami A4 formato lape.
 Darbų kiekis iš vienos įstaigos yra neribojamas.
 Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika (piešiniai, karpiniai, grafika, aplikacija,
koliažas ir kt.).
 Prie nuotraukos turi būti pateikiama informacija: įstaigos pavadinimas, pedagogo(ų) vardas
pavardė, el. pašto adresas.
 Darbo tematika turi atitikti parodos idėją.
 Kūrybinių darbų nuotraukos siunčiamos elektroniniu adresu: rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt
 Darbus siųsti iki 2021 m. balandžio 29 d.

VI. APDOVANOJIMAS
 Konkurso dalyviai bus apdovanojami organizatorių padėkomis (išsiunčiamos nurodytu el. paštu).

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius el. laiškus.
 Parodos organizatoriai pasilieka teisę kūrybinių darbų nuotraukas publikuoti Vilniaus
lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ internetiniame puslapyje bei kituose tinklalapiuose.
 Iškilus klausimams, konkurso dalyviai gali parašyti elektroniniu adresu:
rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt

