PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“
direktoriaus 2022 m. kovo 14 d.
įsakymu Nr. V-21
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS
VAIKŲ, JŲ TĖVŲ, MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ TRAFARETŲ PARODA
„NERK ŽUVELE, NEŠK ŽINELĘ“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų

kūrybinių darbų parodos „Nerk žuvele, nešk žinelę” (toliau – Paroda), skirtos paminėti Klaipėdos
770-ajam gimtadieniui paminėti, siekiant atkreipti dėmesį į aplinkosaugos problemas, nuostatai
reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizatorius ir organizavimo tvarką bei
baigiamąsias nuostatas.
2.

Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ interneto

svetainėje www.berzelisklaipeda.lt.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3.

Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės

raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymą, kuriant įvairiomis technikomis ir priemonėmis, puoselėjant
aplinkosaugos idėjas.
4. Uždaviniai:
4.1.leistis į pažinimą vandens pasaulyje, kuriame plaukioja pačios įvairiausios žuvys;
4.2.aptarti pasaulines ekologines problemas ir aplinkos apsaugos svarbą, ieškant sprendimo
būdų saugoti gamtos grožį;
4.3.ugdyti atsakomybę saugoti ir tausoti mus supančią aplinką;
4.4.skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, išradingumą, vaizduotę,
fantazijas;
4.5.skatinti bendravimą tarp ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų, vaikų, jų tėvų ir
mokytojų.
III. ORGANIZATORIAI
5.

Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“, Adresas: Mogiliovo g. 2,

LT- 95202 Klaipėda, Tel. (8 46) 32 42 77, El. paštas berzelis@balticum-tv.lt.

6.

Parodos organizatoriai ir rengėjai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

mokytojos metodininkės Simona Petrauskė, Valentina Skurichina, Gintarė Mušinskienė, Palmira
Giedrienė. Parodos koordinatorė – pavaduotoja ugdymui Stefa Steigvilienė.
IV. DALYVIAI
7. Parodoje kviečiami dalyvauti Klaipėdos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų
bendruomenių nariai, ugdytiniai, jų tėvai (globėjai), mokytojai.
V. ORGANIZAVIMO TVARKA
8.

Parodai pateikiami kūrybiniai darbai tema „Nerk žuvele, nešk žinelę“. Kūrybinis

darbas – žuvies trafaretas. Pagrindas kietas, kad žuvis būtų stabili ir tinkama pakabinti bet kurioje
erdvėje (puošta iš abiejų pusių). Žuvies dydį galima pasirinkti.
9.
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(žuvies) trafaretą, atlikimo techniką (antrinės žaliavos, siūlai, piešimas, aplikavimas, lipdymas,
konstravimas, modeliavimas ir kita). Pagrindinė mintis – žuvis turi nešti žinią, kurią dalyvis turi
„užrašyti“ ant žuvies trafareto.
10.

Kūrybinius darbus pristatyti į Klaipėdos lopšelį-darželį „Berželis“ iki 2022 m.

balandžio 29 d. Prie kūrybinio darbo pridedama užpildyta dalyvio kortelė (Priedas).
11.

Parodai kūrybiniai darbai turi būti tvarkingi, užbaigti, nesutepti ir nesuglamžyti.

12.

Darbų skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.

13.

Parodos eksponavimas vyks nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki gegužės 31 d. Klaipėdos

lopšelio-darželio „Berželis“ koridoriuose, pagal oro sąlygas, – įstaigos kieme.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.

Parodos dalyviams bus išduoti Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ padėkos raštai,

kurie bus išsiųsti anketoje nurodytu elektroniniu paštu.
15.

Vadovaujantis BDAR Reglamento 6 straipsniu, parodos organizavimo, dalyvių

registracijos parodoje dalyvavusių įstaigų, mokytojų informavimo tikslais bus tvarkomi dalyvių
asmens duomenys (vaiko vardas ir pavardė, atstovaujama įstaiga, mokytojo vardas ir pavardė, el.
pašto adresas, tel. Nr.):
15.1. mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus
naudojami padėkos raštams parengti.

15.2. pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad parodos dalyvių tėvai
(globėjai) sutinka, kad jų vaikų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, ugdymo įstaiga) būtų
rašomi ant eksponuojamų darbų.

Priedas

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ, MOKYTOJŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTULIOS PARODOS „NERK ŽUVELE, NEŠK ŽINELĘ“
DALYVIO ANKETA
Pedagogo vardas, pavardė
El. pašto adresas.
Ugdymo įstaigos pavadinimas.
Autoriaus vardas, pavardė, amžius.

