PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis”
direktoriaus 2021 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. V-55
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ VIRTUALIOS
PARODOS „DOVANA TĖČIUI“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių virtualios kūrybinių darbų parodos
„Dovana tėčiui“ (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius,
darbų pateikimo ir organizavimo tvarką, terminus.
2. Paroda skirta Tėvo dienai paminėti.
3. Parodos organizatorė – Klaipėdos l.-d. „Žiburėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Karolina Syčiova sauluciu5.grupe@gmail.com
4. Parodos koordinatorė – Klaipėdos l.-d. „Žiburėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laimutė Povilonienė laima.poviloniene@gmail.com
5. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio-darželio ,,Žiburėlis“ tinklalapyje www.ldziburelis.lt
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų aktyvumą, kūrybišką
mąstymą, fantaziją, saviraišką, išradingumą, puoselėti meninius vaiko gebėjimus, suteikti kūrybinės
sėkmės ir džiaugsmo pojūtį.
6. Uždaviniai:
6.1. pasirinkti ir kūrybiškai panaudoti netradicines medžiagas, priemones, atlikimo technikas,
kuriant originalią, savitą dovaną tėčiui (gali atspindėti jo pomėgius, siekiamybes, svajones,
mėgstamą veiklą);
6.2. puoselėti šeimos vertybines nuostatas, ugdyti gebėjimą išreikšti jausmus: meilę,
dėkingumą, supratimą, pagarbą artimajam;
6.3. skatinti ikimokyklinių įstaigų mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja darbo
patirtimi.
III. DALYVIAI
7. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai
ir mokytojai.
IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Parodos dalyviai kuria dovaną tėčiui. Kūrybiniai darbeliai atliekami įvairiomis
netradicinėmis medžiagomis, priemonėmis (oda, plastikas, gamtinė medžiaga, popierius ir pan.) ir
įvairiomis atlikimo technikomis. Darbeliai gali būti erdviniai ir plokštuminiai. Juos galima
kūrybiškai eksponuoti, pasirenkant įvairius daiktus ar pritvirtinant ant A4 formato lapo. Darbeliai
turi būti kokybiškai atlikti ir estetiški.
9. Sukurtas darbelis nufotografuojamas. Parodai pateikiamos kokybiškos, ryškios nuotraukos
ne daugiau 5 MB JPG formatu.
10. Darbelio nuotrauką kartu su dalyvio anketa (1 priedas) siųsti iki 2021 m. gegužės 27 d. el.
pašto adresu ziburelis.klaipeda@gmail.com Jei vienas mokytojas (ar įstaiga) siunčia kelis darbelius,

dalyvio anketos numeris turi atitikti nuotraukos numerį (pvz. pirmai atsiųstai nuotraukai turi būti
suprantamai pateikta dalyvio anketa Nr.1.: 1 nuotr. jpg – 1 dalyvio anketa.doc).
11. Dalyvio kortelė rengiama didžiosiomis raidėmis, 12 dydžio Times New Roman šriftu.
12. Darbų nuotraukos, neatitinkančios parodos temos ir reikalavimų, atsiųstos vėliau nei iki
gegužės 27 d., nebus publikuojamos.
13. Išankstinė registracija nereikalinga.
14. Vienas autorius parodai pateikia tik vieną darbą.
15. Viena įstaiga parodai pateikia ne daugiau kaip 4 darbus.
16. Parodos organizatoriai parengia dalyvių darbų (nuotraukų) virtualią parodą „Dovana
tėčiui“, kuri bus eksponuojama nuo 2021-06-03 iki 2021-07-02 Klaipėdos lopšelio-darželio
„Žiburėlis” internetinėje svetainėje www.ldziburelis.lt Virtualios parodos nuoroda bus persiųsta
kiekvienam parodos dalyviui nurodytu elektroniniu paštu.
V. APDOVANOJIMAI
17. Parodos autoriams ir mokytojams, padėjusiems vaikams parengti darbelius parodai,
elektroniniu paštu bus išsiųstos organizatorių padėkos.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18.
Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis parodos
sąlygomis.
19. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas fotografijas naudoti viešinimui (fotografuoti,
maketuoti, eksponuoti virtualioje aplinkoje ir pan.) apie tai neinformavus autoriaus.
20.
Rūpimais klausimais kreiptis el. paštu laima.poviloniene@gmail.com, tel. +370
60333959.

PRIEDAS Nr. 1
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS‘‘
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS
,,DOVANA TĖČIUI‘‘
DALYVIO KORTELĖ

Autoriaus vardas, pavardė, amžius
Miestas
(vietovė),
ugdymo
pavadinimas, grupės pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė
Mokytojo elektroninis paštas

įstaigos

