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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VARPELIS“ 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „SKRYBĖLĖ TĖČIUI“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kūrybinių darbų parodos (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos 

aktualumą,  tikslą,  uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

 2.  Paroda skirta Tėvo dienai paminėti. 

 3. Parodą organizuoja Panevėžio lopšelis – darželis ,,Varpelis“ priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja Regina Kulienė, koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė 

Mačinskienė.  

 4. Parodos nuostatai skelbiami Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“ internetinėje 

svetainėje, adresu www.ldvarpelis.lt  

 5.  Kūrybiniai darbeliai bus sudėti į virtualią knygelę, kuri eksponuojama Panevėžio 

lopšelio-darželio „Varpelis“ internetinėje svetainėje, adresu www.ldvarpelis.lt ir Facebook grupėje 

AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai). 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 6. Parodos tikslas: 

 Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinius 

gebėjimus, netradiciškai paminint Tėvo dieną- sukurti  darbelį ,,Skrybėlė tėčiui“. 

 7. Parodos uždaviniai: 

  7.1  Puoselėti tokias vertybines nuostatas kaip: meilė ir pagarba tėčiui. 

 7.2  Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų 

7.3  Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiniams ir meniniams sugebėjimams 

 7.4  Ugdyti kūrybinį iniciatyvumą ir originalumą. 

 

III. DALYVIAI 

 

 8. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje kviečiami dalyvauti visos Respublikos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai.  

 

IV. DARBŲ ATLIKIMO IR PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

 9. Parodoje dalyvaujančių ugdymo įstaigų vaikai lipdo, konstruoja, dekoruoja įvairių 

dydžių erdvinius kūrybinius darbelius – SKRYBĖLES. Darbeliams gali būti naudojamos dirbtinės 

arba gamtinės medžiagos: kartonas, kailis, medžiagų skiautės, įvairios lipdymo masės, siūlai, 

šiaudeliai ir kt. Darbų atlikimo technikos įvairios, pasirinktos pačių dalyvių.  

http://www.ldvarpelis.lt/
http://www.ldvarpelis.lt/


 10. Iš tos pačios įstaigos laukiame iki 3 darbų. Vienas vaikas gali pristatyti tik vieną 

darbą. 

                      11. Darbai nufotografuojami. 

    12. Kūrybinių darbelių nuotraukos bus patalpintos virtualioje knygelėje ir 

                      12. Kūrybinių darbų nuotraukos, JPG formatu, su užpildyta dalyvio kortele (Priedas 

Nr. 1), nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki 2021 m. gegužės 24 dienos siunčiamos:  

el. paštas  reginakulienelt@gmail.com 

  13. Nutraukos, atsiųstos vėliau nei gegužės 24 d., nebus eksponuojamos.  

  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  14. Autoriai, pateikdami darbų nuotraukas parodai, patvirtina, kad yra šių nuotraukų 

autoriai ir sutinka, kad jos būtų pateiktos parodai, viešai publikuojamos. Už autorių teisių 

pažeidimus atsako nuotrauką pateikę asmenys. 

 15. Pateikdamas parodos nuostatų priedus, autorius tampa parodos dalyviu. 

 16. Padėkos parodos  dalyviams bus išsiųstos el. paštu. 
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1 priedas 

 

Dalyvio anketa 

 

Miestas (rajonas) 
 

Įstaigos pavadinimas 
 

Dalyvio vardas pavardė, amžius 
 

Pedagogo vardas, pavardė, el. paštas 

 

 

 

 

 

 


