
 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO“ 

NUOSTATAI 

 

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, siekiant prisišaukti pavasarį bei 

žyminti paskutinę žiemos mėsiedo dieną. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. 

Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova, Morės 

deginimas. 

Kaukės bei persirenginėjimas – vienas pagrindinių Užgavėnių šventės atributų. Svarbiausia, kad 

Užgavėnių drabužis nebūtų kasdienis, jis turi būti kažkuo išsiskiriantis, neįprastas. Kaukės dažniausiai 

daromos iš medžio žievės, avikailio arba kitokio kailio, gyvulių kaukolių, vėliau iš popieriaus, kartono, ir 

kitų medžiagų. Persirengėliai, eidami iš trobos į trobą, krečia pokštus, dainuoja, stengiasi pavogti kokį 

buities rakandą. 

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų fotografijų 

parodos „Žiema, bėk iš kiemo“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką ir dalyvavimo sąlygas.  

2. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“. 

3. Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stefa Steigvilienė. Parodos 

organizatoriai ir rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Pužienė, priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja Daiva Aleksandrovienė, neformaliojo (dailės) ugdymo mokytoja Irena Šmitaitė. 

4. Parodos nuostatai skelbiami internetinėje svetainėje www.berzelisklaipeda.lt skiltyje Naujienos. 

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir 

kūrybiškumą, naudojant netradicines priemones (popieriaus rutuliukai, laikraštis, siūlai, įvairios 

audinio skiautelės, vata, oda ir t.t) 

6. Parodos uždaviniai: 

6.1. Skatinti pedagogų ir šeimos bendradarbiavimą; 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ 
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6.2. Kartu su vaiku aptarti Užgavėnių tradicijas ir jų reikšmę; 

6.3. Suteikti vaikui džiugių emocijų, kuriant Užgavėnių kaukes, vejant žiemą iš kiemo;  

6.4. Siekti, kad vaikai pajaustų lietuvių tradicijų svarbą ugdyme.  

6.5. Plėtoti ikimokyklinių įstaigų kūrybinį bendradarbiavimą. 

 

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų mokytojai, tėvai. 

8. Užgavėnių kaukės atliekamos, naudojant netradicines meninės raiškos priemones ir technikas. Gali 

būti individualūs ar kolektyviniai darbeliai. 

9. Iš vienos įstaigos pateikiamos ne daugiau kaip 3 (trys) kokybiškos skaitmeninės darbelio 

fotografijos. Nuotraukoje turi matytis kortelė su darželio pavadinimu, autoriaus vardu, pavarde, 

amžiumi. 

10. Kartu pateikiama ir užpildyta dalyvio anketa. (1 Priedas). 

11.  Nuo vasario 1 d. iki 10 d. nuotraukos siunčiamos elektroniniu paštu neringa44@gmail.com 

siunčiant nuotraukas temoje parašykite parodos pavadinimą „Žiema, bėk iš kiemo“. 

12. Iškilus neaiškumams, skambinti tel. 8683 28275. 

13. Paroda nuo vasario 15 d. bus eksponuojama internetinėje svetainėje www.berzelisklaipeda.lt  

 

APDOVANOJIMAI 

 

14. Visiems parodos dalyviams (autoriui ir mokytojui) nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti 

parodos organizatoriaus Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ padėkos raštai. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako 

nuotraukas pateikę asmenys. 

16. Pateikdamas darbus parodai autorius tampa parodos dalyviu. 

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

Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ internetiniame puslapyje www.berzelisklaipeda.lt. 

18. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 
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Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

Kūrybinių darbų fotografijų parodos „Žiema, bėk iš kiemo“ nuostatų 

 

1 Priedas 

 

 

 

 

Dalyvio anketa 

Miestas, įstaigos pavadinimas 

 

 

Autorius vardas, pavardė, amžius 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė, el. paštas, 

telefonas 

 

 


