
PATVIRTINTA 

Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ lopšelio- 

darželio direktoriaus   

2020 m. rugsėjo mėn. 14 d. 

įsakymu Nr. V-1-19 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, 

VAIKŲ TĖVŲ IR PEDAGOGŲ VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

,,KALĖDINIS ŽAISLIUKAS“ NUOSTATAI 

 
 I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų virtualios fotografijų 

parodos ,,Kalėdinis žaisliukas“ (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, 

dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą. 

2. Parodos organizatorius – Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis, Mokyklos g. 4, 

Senosios Varėnos k., 65487 Varėnos sen., Varėnos r. sav., tel. (8 310) 30 216. Parodos koordinatorės: 

S. Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Danguolė 

Ratkevičienė, mob.: (8 615) 73 859   ir  Rosita Levutaitė-Gainskienė, mob.: (8 623) 18831, el.p.: 

kaledinis.zaisliukas1@gmail.com 

3. Parodos nuostatai skelbiami Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio tinklapyje 

 www.nykštukas.zaibas.lt 

 
 II. SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
4. Tikslas- puoselėti tradicijas, ugdyti supratimą apie šv. Kalėdas, jų prasmę - teikti kūrybinį 

džiaugsmą, skatinti dalyvių saviraišką ir kūrybiškumą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. džiaugtis artėjančiomis šv. Kalėdomis; 

5.2. pasitelkiant savarankiškai pasirinktas ir savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas, išradingai, 

kūrybiškai, drąsiai eksperimentuojant, sukurti kūrybinių darbų- kalėdinių žaisliukų; 

5.3. plėtoti dalyvių meninę raišką, ieškoti kuo įvairesnių priemonių savo sumanymams perteikti; 

5.4. skatinti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

 
III. SKYRIUS 

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
6. Parodos dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, 

pedagogai bei vaikų tėvai. 

7. Pateikiami darbeliai turi atitikti parodos temą. 

8. Parodos dalyviai, pasitelkdami savarankiškai pasirinktas kūrybinės raiškos priemones, kuria 

Kalėdinius žaisliukus. 

mailto:kaledinis.zaisliukas1@gmail.com
http://www.nykštukas.zaibas.lt/


9. Darbai turi būti reljefiniai (pastatomi, pakabinami ir pan.) 

10. Darbeliai fotografuojami ir pateikiami JPG formatu. Išsamesnę anketą užpildyti pagal pavyzdį 

(priedas Nr. 1). 

11. Fotografijas ir užpildytą anketą siųsti el. paštu: kaledinis.zaisliukas1@gmail.com nuo 2020 m. 

lapkričio 9d. iki 2020 m. lapkričio 23 d. 

12. Parodos koordinatorės: Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojos: Danguolė Ratkevičienė, mob.: 8 (615) 73 859, Rosita Levutaitė- Gainskienė, 

mob.: 8 (623) 18831, el. p. kaledinis.zaisliukas1@gmail.com 

13. Paroda bus patalpinta Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio darželio internetinėje 

svetainėje: www.nykštukas.zaibas.lt ir Varėnos švietimo centro svetainėje: www.varenossc.lt nuo 

2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 15 d. 

 

 

 
IV. SKYRIUS 

AUTORIŲ APDOVANOJIMAS 

 
14. Visi Parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o pedagogai – dalyvavimo parodoje 

pažymomis (išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu). 

 
V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių darbų nuotraukas publikuoti savo nuožiūra. 

16. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų 

reikalavimų bei parodos tematikos, neeksponuojamos. 

17. Išsamesnė informacija teikiama telefonais, el. paštu. 

 

mailto:kaledinis.zaisliukas1@gmail.com
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Priedas Nr.1 
 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius  

Pedagogo vardas, pavardė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Adresas, kontaktinis tel., el. paštas  
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