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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS  

VAIKŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  

„LINKSMASIS FIGŪRŲ PASAULIS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų virtualios kūrybinių darbų parodos ,,Linksmasis 

figūrų pasaulis“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Parodos nuostatai skelbiami Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

internetinėje svetainėje www.visaginoazuoliukas.lt ir Facebook paskyroje „Auklėtoja auklėtojai“. 

3. Parodą organizuoja Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“. Parodos iniciatoriai 

priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės Jūratė Juršienė ir Violeta Liškevičienė. Parodą 

koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Remeikienė. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, panaudojant plokštumines 

geometrines figūras, kuriant įvairius darbelius. 

5. Uždaviniai: 

5.1. mokyti vaikus pažinti ir įvardinti geometrines figūras, lavinti loginį mąstymą, 

vaizduotę, kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, kuriant darbelį iš geometrinių figūrų; 

5.2. skatinti ugdymo įstaigų, vaikų, pedagogų , tėvų bendradarbiavimą; 

5.3 mokyti vaikus džiaugtis savo ir kitų sukurtais darbeliais. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėveliai.  

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Parodos dalyvių skaičius neribojamas. 

8. Reikalavimai darbams: 

8.1. dalyviai ant A3 arba A4 formato lapo  plokštumoje kuria darbelį iš geometrinių figūrų 

(darbelio tematiką pasirenka patys);  
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8.2. darbai atliekami naudojant įvairias kūrybinės raiškos priemones t. y. kūrybinius 

darbus galima: piešti, aplikuoti, lipdyti, konstruoti ir t. t.; 

8.3. padarytam darbeliui sugalvoja pavadinimą, kurį užrašo kompiuterio pagalba – 

programa Piešimas (pavadinimą užrašo darbelio apačioje, dešinėje pusėje); 

8.4. kūrybinis darbelis fotografuojamas;  

8.5. nuotraukos kokybiškos, estetiškos, formatas JGF; 

8.6. prie kiekvienos nuotraukos prideda dalyvio kortelę, užpildytą kompiuteriu, kurioje 

pateikiama informacija apie autorių ( priedas Nr. 1). 

9. Nuotraukos siunčiamos el. paštu violeta.liskeviciene@visaginoazuoliukas.lt arba 

jurate.jursiene@visaginoazuoliukas.lt. 

10. Nuotraukas siųsti nuo 2021 m. kovo 15 d. iki 2021 m. kovo 31 d. 

11. Paroda bus skelbiama nuo balandžio 12 d. Visagino vaikų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ svetainėje www.visaginoazuoliukas.lt ir Facebook paskyroje.  

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

12. Parodos dalyviai ir pedagogai bus apdovanoti padėkos raštais. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvių sutikimą viešinti ir publikuoti nuotraukas. 

14. Organizatoriai pasilieka teisę darbų nuotraukas naudoti informaciniais ar edukaciniais 

tikslais, apie tai neinformuodami autoriaus (ių). 

15. Informacija pasiteiravimui el. paštu jurate.jursiene@visaginoazuoliukas.lt , 

violeta.liskeviciene@visaginoazuoliukas.lt  

___________________________________ 
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Priedas Nr. 1 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

 „Linksmasis figūrų pasaulis“ 

 
DALYVIO ANKETA 

 

Dalyvio vardas, pavardė  

Darbelio pavadinimas  

Švietimo įstaigos pavadinimas 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

Elektroninio pašto adresas, 

kuriuo bus išsiųstos padėkos 

 

 

 

Prašome kortelę užpildyti pagal duotą pavyzdį (šriftas Times New Roman, 12 dydis ) 

 


