
  

 

                                                                                                                                 PATVIRTINTA 

  Lopšelio-darželio „Žibutė“  

                                                                                        direktoriaus įsakymu  

                                                                                          2018-11-19 Nr. V-106 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 
VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS – PILIETINĖS INICIATYVOS „VIENIŠAI 

ŠIRDELEI – ŠILTAS ŽODELIS“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Respublikinio ikimokyklinių įstaigų parodos „VIENIŠAI ŠIRDELEI – ŠILTAS 

ŽODELIS“, nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, atsakingus 

vykdytojus, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – bendradarbiaujant vaikams, jų šeimų nariams, pedagogams kurti atvirukus, 

atliepiančius kalėdinę dvasią.  

4. Uždaviniai:  

4.1.Kūrybiškai ir išradingai taikys įvairias meninės raiškos formas, technikas, 

medžiagas.  

      4.2. Puoselės tradicinių švenčių papročius ir ugdysis vertybines nuostatas.  

                        4.3. Atsiskleis dalyvių kūrybingumas ir saviraiška.  

                        4.4. Stiprės bendruomeniškumas, ugdysis pilietiškumas. 

 

III. DALYVIAI 

5. Parodoje kviečiami  dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, 

pedagogai, tėveliai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Parodos „VIENIŠAI ŠIRDELEI – ŠILTAS ŽODELIS“ organizatorės:  

Inga Abduveleva, vyresnioji auklėtoja, tel. +370 61624404, 

abduvelavainga@gmail.com,  

Edita Lasienė, auklėtoja metodininkė tel. +370 61831536, 

editalasiene@gmail.com  

7. Darbai parodai pateikiami nuo 2018 m. gruodžio 5 d. iki gruodžio 17 d. arba 

siunčiami adresu: 

Vaikų kūrybinių darbų parodai - pilietinei iniciatyvai „Vienišai širdelei - šiltas 

žodelis“  

Lopšelis-darželis „Žibutė“ 

Pušaloto g. 26, 

mailto:abduvelavainga@gmail.com
mailto:editalasiene@gmail.com


  

 

Panevėžys LT-35001 

8. Darbai eksponuojami nuo 2018 m. gruodžio 17 d. iki gruodžio 21 d. Panevėžio 

lopšelio-darželio „Žibutė“ patalpose, adresu Pušaloto g. 26, Panevėžys LT-35001 

 

 

 

V. REIKALAVIMAI PARODOS DALYVIAMS 

 

9. Darbai atliekami įvairiomis priemonėmis ir technika. 

10. Darbai atliekami ant per pusę sulenktų A4 formato lapų. Atvirutės viduje 

užrašyti trumpą kalėdinį sveikinimą, autoriaus vardą, pavardę, įstaigą, miestą 

(rajoną).  

11. Prie atviruko pridedama dalyvio kortelė (priedas Nr.1). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu sugadintus ar kitaip pažeistus, 

dingusius darbus. 

    13. Darbai autoriams negrąžinami. 

    14. Visiems dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai jūsų nurodytu el. paštu. 

    15. Darbai bus dovanojami Panevėžio miesto Pušaloto g. mikrorajono 

bendruomenės nariams, vienišiems senjorams. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Įstaigos pavadinimas  

Darbo autoriaus vardas, pavardė, metai 

(vaiko) 

 

Įstaigos adresas  

Pedagogo vardas, pavardė  

Pedagogo el. paštas, telefonas  

 


