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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  
AMŽIAUS VAIKŲ, PEDAGOGŲ IR TĖVŲ/GLOBĖJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ  

PARODOS „KALĖDŲ ŠYPSENA“  
 

NUOSTATAI 
 
 

 PARODOS AKTUALUMAS 
 

Kalėdos – nuostabus stebuklų, gerumo, meilės, šiltų žvilgsnių ir šypsenų metas. Esame įpratę, kad 

artėjant šiai šventei, namai pakvimpa cinamonu, imbieru ir eglute, miestai ir miesteliai pasipuošia 

ryškiomis girliandomis ir pasijuntame tarsi pasakoje. Juk visai nesvarbu, kad Kalėdos šiais metais 

kitokios ir didesnę laiko dalį turėsime praleisti namuose. Net ir  neišėję iš šiltų ir jaukių namų, galime 

susikurti šventinę nuotaiką.   

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, tėvus/globėjus kartu su vaikais 

kurti kalėdinius burbulus „Kalėdų šypsena“, pasitelkiant originalias, netikėtas medžiagas ir 

priemones, išbandant naujas dailės technikas.  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kūrybinių darbų parodos „Kalėdų šypsena“ nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja projekto 

tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas. 

2. Parodos koordinatorė Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ direktorė Eglė Varnienė. 

3. Parodą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Božena Luneckienė, mokytoja metodininkė Milda Piliuvienė, vyr. mokytoja Natalija Zabolevičienė, 

vyr. mokytoja Žaneta Armanavičienė.  

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
4. Tikslas – skatinti vaikus, pedagogus ir tėvelius/globėjus drąsiai eksperimentuoti pasirinktomis 

medžiagomis, dailės priemonėmis ir technikomis, kuriant originalius, išraiškingus, fantastiškus, 

nepakartojamus kalėdinius burbulus „Kalėdų šypsena“.   

5. Uždaviniai: 

5.1. skatinti ugdytinius ir pedagogus domėtis kalėdinių papuošimų gamybos technikomis; 



5.2. plėtoti  ugdytinių kūrybiškumą, sudarant sąlygas noriai, džiugiai, savitai imtis kalėdinių 

papuošimų gamybos; 

5.3. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą ir 

dalijimąsi gerąja patirtimi.  

III. PARODOS DALYVIAI 

 
6. Parodoje kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų amžiaus 

vaikai,  pedagogai, tėveliai/globėjai. 

 

IV. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

 

7. Kalėdiniai burbulai gali būti atlikti įvairiomis dailės priemonėmis ir technikomis, juose turi 

atsispindėti šypsena. Parodai pateikiama viena nuotrauka nuo įstaigos jpg formatu. 

8. Pateikiant darbus užpildoma dalyvio kortelė (1 priedas). 

9. Pateikdami konkurso dalyvio paraišką konkursui dalyviai sutinka, kad informacija konkurso 

organizavimo tikslais apie konkurso dalyvį bus naudojama (skelbiama) organizatorių interneto 

svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant informuoti apie konkurso 

eigą ir rezultatus, konkurso organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. 

Dalyvavimas šiame konkurse reiškia konkurso dalyvio(-ių) sutikimą su visomis konkurso 

sąlygomis. 
 

V. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
10. Darbų (nuotraukų) su dalyvio kortelėmis laukiame nuo lapkričio 23 d. iki gruodžio 19 d. el. 

paštu b.luneckiene@gmail.com. Telefonas pasiteiravimui 868683375.  

11. Nuo 2020 gruodžio 21 d. kūrybinių darbų (nuotraukų) eksponavimas vyks Vilniaus lopšelio-

darželio „Atžalėlės“ patalpose bei internetinėje svetainėje www.atzaleles.webs. 

12. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio-darželio „Atžalėlės“ svetainėje www.atzaleles.webs. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti įstaigos padėkos raštais, kurie bus išsiųsti dalyvio anketoje 

nurodytu el. paštu. 

_____________________ 
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Priedas nr. 1 
 

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,ATŽALĖLĖS“ 

PARODOS ,,KALĖDŲ ŠYPSENA“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 
Pedagogo vardas, 
pavardė, 
el. paštas 

 

Įstaigos 
pavadinimas, 
el. pašto adresas 

 

Grupė/klasė  

 


