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REPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

,,ŽIEMA ŽIEMUŽĖ“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių 

darbų parodos ,,Žiema žiemužė“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, reikalavimus darbams. 

2. Parodos organizatoriai ir rengėjai – Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Liucija Kinderienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audra 

Šereikienė. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ internetinėje 

svetainėje www.klaipedoszilvitis.lt 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir menines 

kompetencijas bei kalbinius gebėjimus. 

5. Uždaviniai: 

5.1. skatinti vaikus prisiminti žiemos, kaip metų laiko, požymius, išskirtinumą ir pramogas; 

5.2. lavinti vaikų sakytinę kalbą, pasakojant įspūdžius  apie žiemos požymius, ženklus, 

gamtoje; 

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

5.4. tobulinti vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, meninę kompetenciją; 

5.5. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

III. PARODOS DALYVIAI, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

6. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

7. Parodos dalyviai naudodami pasirinktas meninės raiškos priemones kuria darbelį, kuriuo 

prisimintų žiemos požymius, patirtus įspūdžius ar pramogas. 

http://www.klaipedoszilvitis.lt/


8. Kūrybiniai darbai gali būti individualūs ir kolektyviniai. 

9. Parodai skirti darbai nufotografuojami.  Geros kokybės JPG formato nuotraukos 

įkeliamos į socialinio tinklo „Facebook“ uždarą grupę ,,Žiema žiemužė“ . 

10. Kūrybinių darbų nuotraukos keliamos nuo 2023 m. sausio 16 d. iki 2023 m. vasario 10 

d., užrašant įstaigos pavadinimą, miestą, autoriaus vardą, pavardę, grupės pavadinimą, mokytojos 

vardą, pavardę (ant darbelio). 

11. Iš vienos ugdymo įstaigos prašome atsiųsti ne daugiau kaip po vieną vieno autoriaus 

darbą ir ne daugiau kaip tris darbus iš vienos įstaigos. 

12. Padėka ir pažyma su dalyvių sąrašu, apie vykdytą parodą, bus įkelta uždaroje socialinio 

tinklo ,,Facebook“ grupėje ,,Žiema žiemužė“.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Kūrybinių darbų įkėlimas į uždarą socialinio tinklo ,,Facebook“ grupę „Žiema 

žiemužė“ laikoma autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

14. Už dalyvavimų sutikimą viešinti nuotraukas viešoje internetinėje erdvėje atsako 

nuotraukų siuntėjas ir dalyvaujanti parodoje įstaiga. 

15. Parodos koordinatorės: Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorė Loreta 

Žiliuvienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Fetingytė-Astrauskienė 

info@klaipėdoszilvitis.lt. 

16. Iškilus klausimams, projekto dalyviai gali kreiptis į priešmokyklinio ugdymo mokytoją 

Liucija Kinderienę, tel.860051817, el. p. liucija.kinderiene@klaipedoszilvitis, ir ikimokyklinio 

ugdymo mokytoją Audrą Šereikienę, tel. 860107238, el. p. audra.sereikiene@klaipedoszilvitis.lt  

 

________________________________________ 
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