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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA 

                         „MŪSŲ PAUKŠTELIAI GRAŽIAUSI“ 

 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų virtualios kūrybinių 

darbų parodos „Mūsų paukšteliai gražiausi“, skirtos Pasaulinei paukščių dienai paminėti, 

nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, parodos 

organizavimo tvarką. 

2. Parodos rengėjas ir vykdytojas: Vilniaus lopšelis – darželis „Daigelis“, Dariaus ir Girėno 

g. 14, el. paštas rastine@daigelis.vilnius.lm.lt,  tel..l852472141. Parodos nuostatai skelbiami 

Vilniaus lopšelio-darželio „Daigelis“ internėto svetainėje https://www.vilniausdaigelis.lt/ ir 

socialinio tinklo facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“, 

uždaroje grupėje „Mūsų paukšteliai gražiausi“ 

https://www.facebook.com/groups/360330659434076 

3. Parodą organizuoja  Vilniaus lopšelio – darželio „Daigelis“  ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Tatjana Kladko-Petrikienė, Virginija Karalienė, Olga Buiko. Parodos kontaktinis 

asmuo Olga Buiko el.p. olgabujko@gmail.com tel. 860254774 

 

II. SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas - įtraukti vaikus, mokytojus į aktyvią kūrybinę veiklą, taikant STEAM metodikos 

elementus iš antrinių žaliavų, sukurti paukštelius, kurie bus skirti pasaulinei paukščių dienai 

paminėti. 

5. Uždaviniai:  
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5.1. Suteikti vaikams kuo daugiau žinių apie Lietuvos paukščius. 

5.2. Padėti vaikams suprasti gamtos poveikį žmogui ir žmogaus poveikį gamtai. 

5.3. Skatinti ugdytinius aktyviai dalyvauti meninėje, kūrybinėje veikloje, suteikti kūrybinės 

sėkmės, pasitikėjimo, džiaugsmo pojūtį. 

5.4. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui sukurti savitą paukštelį. 

5.5. Lavinti estetinio skonio pajautimą ir gebėjimą bendradarbiauti kūrybiniame procese. 

5.6. Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų, plėtojant 

partnerystės ryšį. 

 

III. PARODOS DALYVIAI 

6. Parodos dalyviai: Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, mokytojai. Dalyvių skaičius neribotas. 

 

IV. DARBŲ PATEIKIMAS IR PRISTATYMAS 

7. Vaikai su mokytojais, gamina paukštelius, naudojant įvairias antrines žaliavas, bei juos 

fotografuoja.  

7.1. Parodos dalyviai uždaroje facebook grupėje: "Mūsų paukšteliai gražiausi" 

https://www.facebook.com/groups/360330659434076 įkelia nuotraukas. Viršuje užrašote pilnai 

autoriaus vardą, pavardę, amžių, įstaigos ir grupės pavadinimą, atsakingo mokytojo vardą 

pavardę bei darbelio pavadinimą. 

7.2. Išankstinė registracija nereikalinga. 

7.3. Parodos „Mūsų paukšteliai gražiausi“ darbeliai  bus patalpinti Vilniaus lopšelio-darželio 

„Daigelis “ internetinėje svetainėje https://www.vilniausdaigelis.lt/ nuo balandžio 20 dienos.  

7.4. Parodos trukmė nuo 2022 kovo 20 d. iki 2022 balandžio 20 d.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodai atsiųstus darbelius, viešai publikuoti, įvairiuose 

leidiniuose, įstaigos internetinėje svetainėje. 

9. Pateikdamas nuotraukas parodai autorius tampa projekto dalyviu.  

10. Autorius, pateikdamas nuotraukas parodai, patvirtina, kad yra šių nuotraukų autorius ir yra 

gavęs jose esančių asmenų sutikimą šias nuotraukas pateikti parodai. Už autorinių teisių 
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pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.  

11. Parodoje dalyviai gaus padėką ir dalyvio pažymą, kurios bus patalpintos facebook uždaroje 

grupėje: „Mūsų paukšteliai gražiausi“ https://www.facebook.com/groups/360330659434076 

      

                 _____________________________________________________ 
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