
 PATVIRTINTA 

Visagino vaikų lopšelio-darželio  

„Ąžuoliukas“ direktoriaus  

2021-11-11 įsakymu Nr. (1.7E) V-165 

 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO–DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „NYKŠTUKAI LAUKIA KALĖDŲ“ 

NUOSTATAI 

 

 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

parodos „NYKŠTUKAI LAUKIA KALĖDŲ“ (toliau paroda) nuostatai reglamentuoja parodos 

tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, projekto organizavimą ir autorių 

apdovanojimą. 

 Projekto nuostatai bus skelbiami Visagino vaikų lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ 

internetinėje svetainėje adresu: www.visaginoazuoliukas.lt, bei Facebook socialinėje grupėje 

AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai). 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Projekto tikslas: 

2.1. Ugdyti vaikų meninius gebėjimus, skatinti vaikų bendravimą ir 

bendradarbiavimą su tėvais, pedagogais, grupės draugais. 

3. Projekto uždaviniai: 

3.1. Meninės veiklos metu ugdyti vaikų bendravimą, bendradarbiavimą;  

3.2. Ugdyti estetinį suvokimą stebint atliktus darbelius. 

3.3. Plėsti įvairių meno priemonių, technikų patirtį; 

http://www.visaginoazuoliukas.lt/


3.4. Skleisti gerąją patirtį, skatinti ikimokyklinių įstaigų pedagogų bendradarbiavimą. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZATORIAI 

 

4. Projektą organizuoja Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyresnioji 

auklėtoja Lida Aksionova, auklėtoja metodininkė Asta Radkevič. 

5. Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Remeikienė. 

6. Kontaktinis telefono Nr. 8 675 22 706,  el. p. lida.aksionova@visaginoazuoliukas.lt  

 

IV SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytiniai ir jų šeimos nariai, pedagogai. 

8. Reikalavimai projekte dalyvaujantiems darbams: 

8.1. naudojant įvairias medžiagas ir technologijas kurti erdvinius pastatomus, 

pakabinamus nykštukus, juos fotografuoti;  

8.2. prisijungus į uždarą Facebok grupę, patalpinti nuotrauką su trumpu aprašymu apie 

vykdytą veiklą; 

8.3. parašyti ugdymo įstaigos pavadinimą, miestą, grupės pavadinimą, vaikų amžių, 

pedagogo vardą, pavardę;  

8.4. facebook grupės nuoroda: https://www.facebook.com/groups/444264023965097/  

8.5. projektui siunčiamos skaitmeninės nuotraukos turi būti ryškios, geros kokybės; 

8.6. projektas vykta nuo 2021 m. lapkričio 29 d. iki  2021 m. gruodžio 26 d. 

 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Autorius, pateikdamas nuotraukas parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos 

autorius. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

10. Nuotraukos, kuriose matosi vaikų veidai, parodoje nebus publikuojamos. 

11. Pateikdamas darbus autorius tampa projekto dalyviu. 

12. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

13. Projekte dalyvavę įstaigų mokytojai padėkas bei pažymas apie dalyvavimą ras 

facebook grupės failuose pasibaigus parodai skirtam laikui. 

________________________________ 
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