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ŠILALĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

 

 

TARPTAUTINĖS VIRTUALIOS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ 

DARBŲ NUOTRAUKŲ PARODOS 

 

 „ KĄ RUDENS GĖRYBĖS SLEPIA?“ 

 NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarptautinės virtualios ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų 

parodos „Ką rudens gėrybės slepia?“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja 

Parodos tikslą, uždavinius, vykdymo tvarką. 

2. Rugsėjis – tai ne tik naujų mokslo metų pradžios pranašas, bet ir derliaus nuėmimo 

mėnuo, tad tinkamiausias metas pasidžiaugti, pasigirti ir pasimėgauti rudens 

gėrybėmis. 

3. Mandala – tai universalus pasaulio vienovės, sveikatos ir sėkmės simbolis, dar 

vadinamas maginiu apskritimu. Vaisiai ir daržovės taip pat sveikatos šaltinis, jeigu 

būsime sveiki, tai būsime ir laimingi, ir sėkmingi. 

4. Parodą organizuoja Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“, ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: Sigita Bartkuvienė (tel. 862038399), Jovita Aužbikavičienė (tel. 

862293674). 

5. Konkurso nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje  

http://www.silalesdarzelis.lt/ 

 

                    II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas –lavinti ugdytinių pažinimo ir menines kompetencijas, kuriant mandalą iš 

rudens teikiamų gėrybių. 

7. Uždaviniai: 

7.1. Ugdytiniai tobulins vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, meninę 

kompetenciją; 

7.2. Gilins žinias apie daržovių naudą augančiam vaikui; 

7.3. Įvairiais pojūčiais tyrinės vaisius ir daržoves (spalva, kvapas, skonis). 

7.4. Sužinos apie gamtos teikiamo derliaus naudą laukiniams gyvūnams ir paukščiams; 



7.5. Patirs daug naujų įspūdžių, atradimų tarpusavy derindami žmogaus išaugintas ir 

gamtos teikiamas gėrybes. 

7.6. Pedagogai dalysis gerąja patirtimi bendradarbiaudami su kitomis ugdymo įstaigomis 

bei lituanistinėmis mokyklomis iš kitų Europos valstybių. 

 

                                   III. DALYVIAI 

 

8. Parodoje dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

9. Vaikus Parodai ruošia mokytojai. 

 

                                             IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Parodai  pateikiama mandalos, esančios, sukurtoje ar natūralioje aplinkoje: lauke, 

pievoje, namuose, grupėje, klasėje, kūrybinio darbo nuotrauka (klasės ar grupės 

dalyvių darbo bendra 1 nuotrauka) el. p. sigita.bartkuviene@gmail.com. 

11. Kūrybinis darbas „Mandala“ atliekamas naudojant žmogaus užaugintą rudens derlių 

(daržoves ir vaisius) ir kitas gamtos teikiamas gėrybes (kaštonai, kankorėžiai, gilės ir 

kt.).  

12. Nuotraukoje turi matytis miesto/gyvenvietės bei mokyklos / darželio (ar kitos įstaigos) 

pavadinimas (pavyzdys 1 pav.). 

13. Kokybiškos skaitmeninės nuotraukos ir užpildyta dalyvio kortelė (Priedas)  

atsiunčiama nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 16 d. el. p. 

jbutautaite@gmail.com. Išankstinė registracija nereikalinga. 

14. Iš dalyvių pateiktų nuotraukų bus sukurtas filmukas „Ką rudens gėrybės slepia?“ ir 

patalpintas Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ internetinėje svetainėje 

http://www.silalesdarzelis.lt/, taip pat išsiuntinėtas projekto dalyviams. 

 

                              V. APDOVANOJIMAS 

 

15. Parodoje dalyvavusiai grupei ar klasei ir mokytojams skiriamos padėkos 

(atsiunčiamos el. paštu). 

 

 

VI. ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS 

16. Parodos organizatorius Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“.  

Adresas: Kovo 11-osios g. 22, LT-75124 Šilalė 

                        Telefonas: (8 449) 74 496 

                        Faksas: (8 449) 74 496 

                        El. paštas: ziogelis@inbox.lt 

                        Interneto svetainė: www.silalesdarzelis.lt 

17. Kontaktiniai asmenys informacijai ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Sigita 

Bartkuvienė (tel. 862038399, sigita.bartkuvienė@gmail.com), Jovita Aužbikavičienė 

(tel. 862293674, jbutautaite@gmail.com. ). 

 

                     VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

18. Pateikdami darbus, Parodos dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Parodos organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, 

viešai skelbti, platinti Parodai pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.  
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19. Parodos organizatorius įsipareigoja neviešinti Parodos dalyvių pateiktos asmeninės, 

kontaktinės informacijos. 

20. Parodos organizatorius esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo 

sąlygas. 

 

PRIEDAS NR. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   PRIEDAS NR. 2                                                                   

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Grupės, klasės pavadinimas  

 

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija, telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas 

 

Šalis. Miestas. Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 
 

 

 

 

. 


