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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ, PEDAGOGŲ IR TĖVŲ/GLOBĖJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ
PARODOS „ŽIEMOS PUOKŠTĖS“
NUOSTATAI
PARODOS AKTUALUMAS
Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, tėvus, globėjus kartu su vaikais
kurti ,,Žiemos puokštes“, pasitelkiant originalias, netikėtas medžiagas ir priemones, išbandant naujas
dailės technikas, kitokias kompozicijų idėjas, spalvinius derinius. Kurti puokštes, atskleidžiančių idėjų
įvairovę, meninę raišką, estetinį skonį. Puokštės, kurios privers nusišypsoti, ar sugrįžti į jau nuvilnijusias
malonias akimirkas.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kūrybinių darbų parodos „Žiemos puokštės“, 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 Aldona Skamarakienė, mokytoja metodininkė Elena Gerasimienė,
vyresnioji mokytoja Vitalija Vanagienė.
II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Parodos tikslas – skatinti meninę raišką, kūrybiškumą, estetinį skonį ir originalumą, išgyventi kūrybos
džiaugsmą, susietą su gamta.
5. Parodos uždaviniai:
5.1. Skatinti ugdytinius ir pedagogus kurti įvairiausiomis meninės raiškos priemonėmis puokščių
kompozicijas.

5.2. Ugdyti nuoširdų, jautrų aplinkai gamtos mylėtoją.
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. Žiemos puokštės gali būti sukurtos iš gamtinės medžiagos, antrinių žaliavų. Parodai pateikiamos 2
nuotraukos 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 sausio 4 d. iki sausio 31 d. el. paštu
b.luneckiene@gmail.com. Telefonas pasiteiravimui 868683375.
11. Nuo 2021 vasario 1 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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