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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOJE ERDVĖJE  

PARODOS „VISOS GĖLĖS TAU, MAMYTE!“  

NUOSTATAI 

 

                             I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

virtualioje erdvėje parodos „Visos gėlės Tau, Mamyte!“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Paroda skirta paminėti Motinos dieną. 

3.   Parodą organizuoja Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio – darželio (toliau – 

lopšelis – darželis) ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Kuisienė. Lopšelio-darželio 

adresas: Trakų g. 39A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., 21145 Trakų r. sav; telefonas: (8 528) 

66268; elektroninis paštas: st.darzelis@yahoo.pl; internetinės svetainės adresas 

https://www.darzelis.senieji.trakai.lm.lt 

 

                                      II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Parodos tikslas – per meninę, kūrybinę ir kalbos saviraišką ugdyti gebėjimą išreikšti 

jausmus: meilę, dėkingumą, pagarbą Mamai, panaudojant informacines komunikacines 

technologijas. 

5. Uždaviniai: 

5.1. puoselėti meilę ir dėkingumą mamai; 

5.2. sudaryti sąlygas vaikui iš įvarių medžiagų, įvairiomis meninės raiškos 

priemonėmis ir technologijomis sukurti savitą, išradingą gėlių puokštę mamai;   

5.3. kurti (skirti) gražiausius žodelius, eilėraščius savo mylimoms mamytėms; 

5.3. atskleisti ir plėtoti estetinį kalbos gebėjimus kuriant gražiausius žodelius, 

eilėraščius savo mylimoms mamytėms. 

5.4. sudaryti galimybę ugdytiniui rašyti planšetiniu kompiuteriu trumpus žodelius.  

 

III.  PARODOS DALYVIAI 

 

6. Parodos dalyviai: tautinių mažumų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų mokytojai, ugdytiniai. Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

7. Kviečiame įvairiomis meninėmis technikomis ir technoligijomis kuo išradingiau 

sukurti  savitą, išradingą puokštę mamai, siekti, kad darbeliuose atsispindėtų meilė, šiluma ir padėka 

mamai už dovanotą gyvenimą. 

8. Parodai pateikiamos kūrybinių darbų nuotraukos. Nuotraukų skaičius iš vienos 

ugdymo įstaigos neribojamas. 
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9. Parodos darbų nuotraukas dalyviai talpina Facebook grupėje - 

https://www.facebook.com/groups/667476617669953. Išsamesnę informaciją apie parodą teikia 

parodos organizatorė Irena Kuisienė tel. +370 654 42141; el. paštas irena.kuisiene19@gmail.com 

10. Įkeldami nuotraukas, nuotraukų koliažą būtinai nurodykite: 

- Ugdymo įstaigos pavadinimą. 

- Dalyvio vardas, amžius; dalyvių grupės pavadinimą, amžių. 

- Pedagogo(ų) vardą(us),  pavardę(es), el. pašto adresą. 

11. Virtuali paroda bus vykdoma š.m. nuo balandžio 29 dienos iki gegužės 26 dienos 

imtinai. 

12. Parodos dalyviams ,,Facebook“ grupėje ,,Visos gėlės Tau, Mamyte!“  bus 

patalpinta padėka ir pažyma apie dalyvavimą parodoje.  

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Pateikdamas darbus autorius tampa virtualios parodos ,,Visos gėlės Tau, 

Mamyte!“ dalyviu. Tai reiškia, kad jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos(ų) autorius, arba yra gavęs  

kūrinių autorių sutikimą šią nuotrauką/nuotraukas pateikti parodai, už autorinių teisių pažeidimus 

atsako nuotraukas pateikęs asmenys. Taip pat autorius sutinka, kad organizatoriai pasilieka teisę jo 

nuotraukas publikuoti savo nuožiūra.  

14. Organizatoriai neatsako už netinkamai pateiktus darbelius, kurie gali būti 

pašalinti iš grupės. 
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