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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ 

RESPUBLIKINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „GĖLĖ MAMAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinės kūrybinių darbų parodos „Gėlė mamai“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja 

parodos tikslą ir uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką, terminus ir autorių 

apdovanojimą. 

1.2. Paroda skirta Mamos dienai paminėti. 

1.3. Parodą organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja Karolina Sereikaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kamilija Kielaitė ir 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Virginija Knoknerienė.  

Parodą koordinuoja Panevėžio-lopšelio darželio „Varpelis“ pavaduotoja ugdymui Eglė Mačinskienė. 

Adresas: Sirupio g. 8, Panevėžys, LT- 35421, tel. (8 45) 431196; el. paštas ugdymas@ldvarpelis.lt 

1.4. Parodos organizavimo laikotarpis nuo 2021-04-19 iki 2021-04-30. 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Tikslas – išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną Lietuvos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. 

2.2. Uždaviniai: 

2.2.1. Ugdyti meilę ir pagarbą mamai; 

2.2.2. Sudaryti sąlygas vaikų meninės, kūrybinės saviraiškos sklaidai; 

2.2.3. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą 

plėtojant kūrybiškumą, išradingumą. 

 

III. PARODOS DALYVIAI 

 

3.1. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje kviečiami dalyvauti visos Respublikos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Virtuali kūrybinių darbų paroda bus eksponuojama internetiniame puslapyje www.ldvarpelis.lt  ir 

Facebook grupėje AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai). 

4.1. Parodos reikalavimai: 

4.1.1. Parodos dalyviai piešia, lipdo, aplikuoja, konstruoja ar kitaip kuria gėlę mamai; 

4.1.2. Darbelis fotografuojamas, nuotrauka pavadinama autoriaus vardu ir pavarde; 

4.1.3. Kartu su darbelio nuotrauka atsiunčiama dalyvio anketa (Priedas Nr. 1). 

mailto:ugdymas@ldvarpelis.lt
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4.1.4. Nufotografuotus darbus siųsti el. paštu varpelis.paroda@gmail.com  iki 2021 m. balandžio 30 

d. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad parodos dalyvių tėvai sutinka, jog jų 

vaikų darbai bus eksponuojami elektroninėje erdvėje. 

5.2. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis: el. paštu 

sereikaite.karolina@gmail.com – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Karolina 

Sereikaitė. 

5.3. Dalyvavimas šioje virtualioje parodoje reiškia sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 

5.4. Visiems virtualios parodos dalyviams bus išsiųsto elektroninės padėkos. Padėkos bus siunčiamos 

dalyvių nurodytų el. pašto adresu. 
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 Priedas Nr. 1 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Įstaigos pavadinimas  

Vaiko vardas, pavardė, amžius  

Mokytojo vardas, pavardė  

Mokytojo el. paštas  

 

 

 

 


