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SENOSIOS VARĖNOS „NYKŠTUKO“ LOPŠELIS DARŽELIS 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMŲ ĮSTAIGŲ VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ 

DARBŲ, PIEŠINIŲ VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

,,BUNDA PAVASARIO ŽIEDELIAI“ 

 NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų  

kūrybinių darbų, piešinių virtuali fotografijų paroda „Bunda pavasario žiedeliai“(toliau-

Parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir 

organizavimo vykdymo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo 

vyr. auklėtoja Laima Košelevienė ir vyr. auklėtoja Laimutė Pačkauskienė. 

3. Virtualios fotografijų parodos nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje 

www.nykstukas.zaibas.lt 

 

II SKYRIUS 

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas –skatinti žavėtis bundančios gamtos vaizdais,  pastebėti, užfiksuoti  pavasario 

    pirmuosius požymius, skatinti dalyvių saviraišką ir kūrybiškumą. 

     

5. Uždaviniai: 

     5. 1. Piešiant, žaidžiant spalvomis, gebėti pasirinkti savitas darbų atlikimo technikas ir 

kūrybinius darbelius atlikti išradingai, drąsiai ir kūrybiškai; 

     5.2. Ugdyti pagarbą gamtai, lavinti vaikų sakytinę kalbą, pasakojant įspūdžius apie rastus 

pavasario ženklus; 

     5.3. Ugdyti meninius gebėjimus, originalumą, kuriant įvairiomis technikomis ir priemonėmis; 

http://www.nykstukas.zaibas.lt/


     5.4. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų; 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėvai. 

 

PARODOS ORGANIZAVIMAS                                                                    

 

7.1. Kūrybiniuose darbeliuose, piešiniuose turi atsispindėti parodos „Bunda pavasario žiedeliai“ 

tema. 

7.2. Parodai pateikiamų darbų atlikimo technika – antrinės žaliavos (plastikas, kamšteliai, sagos, 

audiniai, mezgimo atraižos ir kt.), akvarelė, guašas, kreidelės, pieštukai ir kitos  įvairios meninės 

raiškos priemonės.   

7.3. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai. 

7.4. Parodos darbų nuotraukas  arba nuotraukų koliažus įkelti į socialinę internetinę Facebook 

grupę: Paroda „Bunda pavasario žiedeliai“. 
7.5. Prie kiekvienos įkeltos darbo nuotraukos viršuje, būtina parašyti ugdymo įstaigos 

pavadinimą, autoriaus (-ių) vardą ir pavardę, grupės pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę.  

7.6.  Parodos darbų nuotraukos priimamos nuo 2021 m. kovo 8  d. iki 2021 m. kovo 22 d. 

 

IV. SKYRIUS 

AUTORIŲ APDOVANOJIMAS 

 
8. Pedagogams dalyvaujantiems parodoje bus parengtos ir nurodytu el. paštu išsiųstos pažymos, 

o visi parodos dalyviai apdovanoti padėkos raštais.  

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 

Ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimų surinkimą, dėl vaizdinės medžiagos ir dalyvių 

asmens duomenų (vardas, pavardė) viešinimo.  

10. Parodai pasibaigus bus sukurtas filmukas ir patalpintas Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų 

lopšelio darželio internetinėje svetainėje: www.nykstukas.zaibas.lt ir Varėnos švietimo centro 

svetainėje:  https://www.varenossc.lt/  nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki balandžio 21 d. 

11. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų reikalavimų bei 

parodos tematikos, neeksponuojamos. 

12. Kontaktiniai asmenys informacijai:                                                                                                              

Laima Košelevienė tel. 8 (611) 71089 el. p.: laimakos@gmail.com   

Laimutė Pačkauskienė tel. 8 (610) 37682 el. p. laimutepackauskiene@gmail.com       
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