
 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ,RŪPINTOJŲ) IR PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS 

SPECIALISTŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MŪSŲ ŽODŽIAI LIETUVAI“  

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

parodos „Mūsų žodžiai Lietuvai“ (toliau–paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, 

dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Parodos organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“ Mogiliovo g. 2, 

Klaipėda, Tel.  (8 46) 32 42 77, el. p. info@berzelisklaipeda.lt. 

3. Parodos organizatorė: Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ vyresnioji logopedė 

Modesta Stončiuvienė. 

4. Parodos organizavimą koordinuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ laikinai 

pavaduojanti direktoriaus pavaduotoją ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Simona Petrauskė. 

  5. Parodos nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje www.berzelisklaipeda.lt. 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų domėjimąsi savo 

valstybės istorija, kultūra, ugdyti pilietiškumą, plėtoti komunikavimo kompetenciją, kūrybiškumą, 

kuriant plakatus Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.   

7. Uždaviniai: 

7.1. skatinti vaikų kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką naudojant įvairias tradicines ir 

netradicines meninės raiškos priemones; 

7.2. suteikti kūrybinės sėkmės, pasitikėjimo, džiaugsmo pojūtį, specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams, įtraukiant juos į bendrą kūrybinę veiklą; 
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7.3. skatinti vaikus  pajausti lietuvių kalbos grožį, skambumą, vaizdingumą,  kuriant šūkį, 

palinkėjimą ar ketureilį Lietuvai; 

7.4. dalintis gerąja patirtimi bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis. 

 

III. DALYVIAI 

 

8. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinai, 

jų tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai,  švietimo pagalbos specialistai.  

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Paroda organizuojama nuo 2023 m. sausio 11 d. iki 2023 m. vasario 10 d. 

10. Parodos dalyviai, pasirinkdami savarankiškai meninės raiškos priemones, kuria plakatus 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (Vasario 16 - ąjai) paminėti.  Plakatuose turi atsispindėti vaikų  

sukurti palinkėjimai, šūkiai ar ketureiliai skirti LIETUVAI (pavyzdys priedas Nr. 2) 

11. Plakate turi vyrauti lietuvybės simboliai (trispalvė, tautinė juosta, herbas ar kt.) 

12. Parodos dalyviai sukurtus palinkėjimus, šūkius ar ketureilius LIETUVAI įgarsina garso 

įraše (ne vaizdo). 

13. Parodai pateikiamų darbų formatas: plakatai kuriami ant A3 lapo formato. Garso įrašo 

trukmė iki 1 minutės (rekomenduojama naudoti išmaniuosiuose įrenginiuose esančius diktofonus).  

14. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai. 

15. Parodos dalyviai norintys dalyvauti organizuojamoje parodoje, užpildo dalyvio anketą 

(priedas Nr. 1) ir siunčia el. paštu logopedemodesta@gmail.com iki 2023 m. vasario 1 d. 

16. Parodos dalyviai siunčia 1-2 kokybiškas kūrybinio darbo (plakato) nuotraukas ir garso 

įrašą el. paštu logopedemodesta@gmail.com  iki 2023 m. vasario 10 d.  Siunčiant būtina parašyti 

ugdymo įstaigos pavadinimą, vaiko vardą ir pavardę, amžių, grupės pavadinimą, pedagogo vardą ir 

pavardę. 

17. Parodos metu atsiųstos nuotraukos bus naudojamos kūrybinių darbų virtualios parodos 

kūrimui „Mūsų žodžiai Lietuvai“. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Visiems parodos dalyviams iki 2023 m. kovo 6 d.  elektroniniu paštu bus išsiųsti  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus padėkos raštai, pedagogams – pažymos apie 

dalyvavimą parodoje ir nuoroda į virtualią parodą „Mūsų žodžiai Lietuvai“.  

19. Organizatoriai turi teisę keisti ar papildyti Parodos nuostatus.  

20. Darbų autoriai, pateikdami nuotraukas su kūrybiniais darbais, tampa parodos dalyviais 

ir sutinka, kad:  
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             20.1. pateiktos nuotraukos bus neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos projekto sklaidos 

tikslais;  

             20.2. nuotraukos eksponuojamos parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 

             20.3. nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos svetainėje, socialiniuose tinkluose; 

             20.4. nuotraukų autoriai, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. 

Pateikdami kūrybinių darbų nuotraukas parodai, jie patvirtina, kad yra šių nuotraukų autoriai. 

             21. Parodai pasibaigus kūrybiniai darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Berželis“  Facebook socialiniame tinklapyje https://www.facebook.com/berzelisklaipeda bei 

įstaigos internetinėje svetainėje www.berzelisklaipeda.lt (skiltyje „Naujienos“) nuo 2023 m. vasario 

16 d.  

             22. Papildoma informacija teikiama el. paštu  logopedemodesta@gmail.com ir tel. +370 

60072179 (Modesta Stončiuvienė). 

 

 

______________________________ 
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Priedas Nr.1 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) IR PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MŪSŲ ŽODŽIAI LIETUVAI“  

DALYVIO ANKETA 

 

Eil. 

Nr. 

Švietimo įstaiga Grupės 

pavadinimas arba 

vaiko vardas ir 

pavardė, amžius 

Mokytojo, švietimo 

pagalbos specialisto 

vardas, pavardė, pareigos 

El. paštas, telefonas 

 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr.2 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) IR PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MŪSŲ ŽODŽIAI LIETUVAI“  

KŪRYBINIO DARBO PAVYZDYS 

 

 

 

 


