
PATVIRTINTA 

Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

direktoiaus 2022-04-14 

įsakymu Nr. VK-231 
 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS, SKIRTOS MOTINOS DIENAI, 

 „MANO MEILĖ, TAU MAMYTE“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kūrybinių darbų paroda (toliai – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos 

aktualumą, tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.  

2. Paroda skirta Motinos dienai paminėti.  

3. Parodą  „Mano  meilė, Tau mamyte“  rengia bei organizuoja Kelmės lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ vyresnioji mokytoja Aušra Narbutienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą, (tel. 861868601, el. p. narbutiene.ausra@gmail.com) ir mokytoja metodininkė Roma 

Kančauskienė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, (tel. 861183474, 

kancausk@gmail.com). 

4. Parodos nuostatai skelbiami Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje 

svetainėje https://www.azuoliukas.kelme.lm.lt,  Auklėtojai – Facebook grupėje. 
   

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, meninį supratimą, kūrybiniais 

darbeliais išreikšti savo  padėką, meilę mamai ir močiutei. 

6. Parodos uždaviniai: 

6.1. Ugdyti pagarbą, meilę mamai, močiutei. 

6.2. Sudaryti sąlygas formuotis vaikų estetiniam skoniui. 

6.3. Puoselėti vaikų saviraišką, kūrybinius ir meninius sugebėjimus.   

6.4. Plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Parodos dalyviai — Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir   

priešmokyklinio amžiaus vaikai, pedagogai ir tėveliai.  

 

IV SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO IR PATEIKIMO TVARKA 
 

8. Parodai dalyvaujančių ugdymo įstaigų ugdytiniai lipdo, konstruoja, dekoruoja įvairių 

dydžių erdvinius ir ploštuminius kūrybinius darbelius – ŠIRDELES, kaip meilės, pagarbos 

simbolį mamai, močiutei. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti naudojant tradicines ir netradicines 

kūrybines raiškos priemones, t.y. kūrybinius darbus galima piešti, aplikuoti, naudoti origami 

technika, siūti, lipdyti, megzti ir pan. 

 

9. Parodai sukurti darbeliai – ŠIRDELĖS nufotografuojami ir kokybiška spalvota 

nuotrauka, JPG formatu iki 2021 m. gegužės 6 d. patalpinama prisijungus į uždarą Facebook 
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grupę ,,Mano meilė, Tau mamyte“. Kartu  parašyti ugdymo įstaigos pavadinimą, grupę, autoriaus 

amžių ir pedagogo vardą, pavardę. 

10. Užpildyta dalyvio anketa (priedas 1) siunčiama adresu kancausk@gmail.com iki 

2022 m. gegužės 6 d. 

11. Facebook grupės nuoroda:  https://www.facebook.com/groups/492645645902615  

 

V SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

12. Visi parodos dalyviai gaus padėkas elektroniniu paštu ir lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ direktorės pažymą apie dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje. 

13. Parodos dalyviai dalyvaudami sutinka, kad jų darbai būtų skelbiami organizatorių 

interneto puslapyje viešinimo, reklamos tikslais. 

14. Visa informacija apie virtualią parodą teikiama tel. 8 618 68 601 arba el. paštu 

narbutiene.ausra@gmail.com, tel. 8 611 83 474 arba  kancausk@gmail.com. 

  

____________________________ 
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                                                                                                                                Priedas 1 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIO PARODOS, SKIRTOS MOTINOS DIENAI, 

„MANO MEILĖ, TAU MAMYTE“ 

 

 

 DALYVIO ANKETA 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

el.pašto adresas 
 

Kūrybinio darbelio autoriaus (autorių) 

vardas, pavardė, amžius  
 

Pedagogo vardas, pavardė, el. pašto 

adresas 
 

 


