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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ
UGDYTINIŲ KŪRYBINIŲ-ERDVINIŲ DARBŲ
„MES IŠKELSIM TRISPALVĘ AUKŠTAI...“
VIRTUALIOS PARODOS
NUOSTATAI
2021 m. sausio 21 d.
I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kūrybinių-erdvinių darbų virtuali paroda „Mes iškelsim trispalvę aukštai...“ skirta Vasario
16-ąjąi – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ąjai – Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
2. STEAM ugdymas skatina vaikus pasinerti į atradimų ir tyrinėjimų pasaulį, todėl kūrybinio
proceso metu taikant šį metodą, skatinsime vaikus eksperimentuoti, priimti sprendimus, atlikti
skaičiavimus.
3. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų ugdytinių kūrybinių-erdvinių darbų „Mes iškelsim
trispalvę aukštai...“ virtualios parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius,
dalyvius, reikalavimus darbams, parodos organizavimo tvarką.
4. Virtualią kūrybinių erdvinių darbų parodą organizuoja Panevėžio lopšelisdarželis „Draugystė“ Žemaičių g. 23, Panevėžys; tel. (8 45) 433 085, 431 800; el. p.
ddraugyste@gmail.com.
5. Virtualios parodos iniciatoriai – Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ priešmokyklinio
ugdymo mokytoja-metodininkė Ramunė Juknienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Loreta
Asačiovienė.
II TIKSLAS
6. Įtraukti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, kuri
skatintų netradiciškai paminėti Valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienas.
III UŽDAVINIAI
7. Aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių įstaigų šalyje.
8. Skatinti vaikų aktyvumą, įgyvendinant kūrybines idėjas, plėtojant vaikų patirtinį ugdymąsi.
9. Pasitelkus kūrybines galias konstruoti, kurti erdvinius, architektūrinius statinius, taikant
STEAM metodiką.

10. Puoselėti ikimokyklinio amžiaus vaikų tautinę, pilietinę savimonę, skatinti pasididžiavimą
savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais valstybės piliečiais.
IV DALYVIAI
11. Kūrybinių - erdvinių darbų parodoje „Mes iškelsim trispalvę aukštai...“ kviečiame dalyvauti
šalies ikimokyklinių įstaigų 3-6 metų amžiaus ugdytinius.
V REIKALAVIMAI DARBAMS
IR VIRTUALIOS PARODOS ORGANIZAVIMAS
12. Apie ketinimą dalyvauti parodoje informuojama užpildant anketą (žr. 1 priedas), atsiunčiant
el. paštu pavaduotojadraugyste@gmail.com iki 2021 m. vasario 8 dienos.
13. Erdviniams darbams kurti galima panaudoti pačias įvairiausias medžiagas (dėžutes,
pieštukus, Lego kaladėles, medines kaladėles, knygas ir pan.).
14. Kūrybiniuose darbuose gali atsispindėti Lietuvos simbolika, Lietuvos žymus architektūriniai
statiniai, atsispindėti trispalvėje vyraujančios spalvos, lietuvių liaudies tautodailei būdingi
raštai ir ornamentika.
15. Užbaigus kūrybinį procesą ant architektūrinio statinio būtina iškelti Lietuvos trispalvę.
16. Architektūrinius statinius kviečiame kurti iki vasario 15 dienos.
17. Galutinį rezultatą užfiksuoti nuotraukoje, užpildyti nuostatų 2 priedą.
18. Darbų skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.
19. Kokybišką skaitmeninę nuotrauką ir užpildytą nuostatų 2 priedą atsiųsti
pavaduotojadraugyste@gmail.com iki 2021 m. vasario 15 dienos. Skaitmeninės nuotraukos
dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG. Jos prisegamos el. laiške atskirai.
20. Virtualią parodą eksponuosime nuo 2021 m. vasario 17 iki kovo 12 dienos Panevėžio
lopšelio-darželio „Draugystė“ internetinėje svetainėje www.darzelisdraugyste.lt.
VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Virtualios parodos dalyvis pateikdamas nuotrauką, patvirtina, kad yra šios nuotraukos
autorius ir yra gavęs (jei nuotraukoje matomas vaikas) tėvų/ globėjų sutikimą šią nuotrauką
publikuoti. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
22. Visi virtualios parodos dalyviai bus apdovanoti Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“
padėkos raštais, kurie bus išsiųsti dalyvio anketoje nurodytu el. paštu.
23. Konsultacija ir papildoma informacija teikiama telefonais: 8 618 85700 (Ramunė),
8 68 010 073 (Loreta) el. paštu pavaduotojadraugyste@gmail.com

Parodos nuostatus parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Juknienė ir direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Loreta Asačiovienė

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų
ugdytinių kūrybinių- erdvinių darbų
„Mes iškelsim trispalvę aukštai ...“
nuostatų priedas Nr. 1
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DALYVIO ANKETA

1.Miesto ir įstaigos pavadinimas
2.Dalyvio vardas ir pavardė amžius
3.Mokytojo (paskatinusio ugdytinį
dalyvauti) vardas ir pavardė
4.Kontaktiniai duomenys
el. paštas
(kuriuo bus išsiųstas padėkos raštas)

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų
ugdytinių kūrybinių-erdvinių darbų
„Mes iškelsim trispalvę aukštai ...“
nuostatų priedas Nr. 2

Miesto ir įstaigos pavadinimas
Darbo autoriaus vardas
Mokytojo vardas ir pavardė

Kūrybiniam darbui reikėjo...
Eil.
Nr.

Naudotos priemonės pavadinimas

1.
2.
3.

Pvz.: Medinės kaladės
Knygos
Indeliai nuo jogurto
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