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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„RUDENS SPALVOS“ 

 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios fotografijų parodos 

,,Rudens spalvos“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja tikslus, uždavinius, dalyvius, parodos 

organizavimo tvarką. 

2. Paroda skirta atskleisti vaiko ir suaugusiojo santykį su gamta, atspindėti rudeninės gamtos 

spalvų įvairovę. 

3. Parodos organizatoriai ir rengėjai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos: Vilma Barzdevičienė, Jūratė Kondrotienė, Sonata Kiaulakienė. 

4. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ internetinėje svetainėje 

www.klaipedoszilvitis.lt  

 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą per fotografiją, stebint ir užfiksuojant rudenėjančios 

gamtos vaizdus. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti kūrybiškai pažvelgti bei užfiksuoti mieste, gamtoje pastebėtus rudens požymius, 

atkreipiant dėmesį į rudens spalvų grožį; 

6.2. tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti juos supančią aplinką; 

6.3. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojus, ugdytinius ir jų 

tėvelius daugiau laiko praleisti gamtoje; 

6.4. lavinti vaikų sakytinę kalbą, pasakojant įspūdžius apie  rudens požymius, ženklus, spalvų 

ir atspalvių gausą gamtoje; 

6.5. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

III. PARODOS DALYVIAI, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, jų tėveliai, mokytojai.  

8. Dalyviai nuotraukas pristato nuo 2022 m. spalio 10 d. iki 2022 m. spalio 30 d. el. paštu 

zilvicioparodos@gmail.com. Siųsti kartu su užpildyta dalyvio anketa (1 priedas). 

9. Iš vienos ugdymo įstaigos prašome atsiųsti ne daugiau kaip dvi nuotraukas arba koliažus.  

Vienas dalyvis atsiunčia vieną geros kokybės nuotrauką arba koliažą, nurodant įstaigą, grupės 

pavadinimą, ugdytinių amžių. Nuotraukos turi būti siunčiamos JPG formatu. 

http://www.klaipedoszilvitis.lt/
mailto:zilvicioparodos@gmail.com


 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Parodos koordinatorės – Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Loreta Žiliuvienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Fetingytė-Astrauskienė. 

11. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

12. Už dalyvių sutikimą viešinti nuotraukas arba filmuotą medžiagą viešoje internetinėje 

erdvėje atsako nuotraukų arba koliažo siuntėjas. 

13. Pateikdamas darbą parodai, autorius tampa parodos dalyviu. 

14. Fotografijos, atsiųstos vėliau nurodyto parodos termino, neatitinkančios reikalavimų bei 

konkurso tematikos, nebus eksponuojamos. 

15. Visiems dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti padėkos raštai. 

16. Iš parodos dalyvių atsiųstų nuotraukų bus sukurtas filmukas ir patalpintas į „ Klaipėdos 

lopšelio – darželio „Žilvitis“ socialinį tinklą Facebook.  

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Respublikinės ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtualios fotografijų 

parodos „Rudens spalvos“ 

 

1 priedas 

Dalyvio anketa 

 

Vardas, pavardė 

 

 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

Įstaigos adresas 

 

 

Įstaigos telefonas, el. paštas 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, telefonas, el. paštas 

 

 

 

 

 


