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                                                                                               Klaipėdos lopšelis – darželis „Puriena“ 

                                                                                               direktoriaus 2020 m. vasario  12 d. 

                                                                                               įsakymu Nr. UP - 11 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PIEŠINIŲ  PARODOS, SKIRTOS  TAUTODAILĖS METAMS PAMINĖTI 

„MOČIUTĖS LANGAS“   

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos 

„Močiutės langas“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir 

organizavimo tvarką. 

2. Kūrybinių darbų parodą  organizuoja Klaipėdos lopšelio – darželio „Puriena“ priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos – metodininkės:  Dalia Reizgienė, el. paštas: reizgiene@gmail.com; Lina 

Petrošienė, el. paštas: linapetro@gmail.com Parodos koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Raimonda Pažėrienė.  

3.  Paroda skirta  tautodailės metams paminėti. 

4. Kūrybinių darbų parodos nuostatai skelbiami lopšelio – darželio  ,,Purienos“ tinklalapyje – 

www.darzelispuriena@gmail.com 

 

II. TIKSLAS   

 

5. Puoselėjant tautinio paveldo tradicijas, papročius, senuosius amatus  ugdyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius gebėjimus, siekiant atskleisti Lietuvos 

krašto architektūros objekto - langinių tautinę simboliką. 

 

III.  UŽDAVINIAI 

 

  6.  Ugdytiniai pažins savo regiono tautinio paveldo objektus. 

  7.  Susipažins su nauja žodžio sąvoka „langinės“. 

  8.  Kurdami, bendraudami ir bendradarbiaudami pajus kūrybos džiaugsmą. 
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IV.  DALYVIAI IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Kūrybinių darbų parodoje kviečiami  dalyvauti Lietuvos ikimokyklinių ir  priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai. 

10. Pateikiami kūrybiniai darbai turi atitikti parodos temą. Darbuose turi būti pavaizduota tautiniais 

ornamentais puoštos langinės (gali būti jūsų kraštui būdingi motyvai). 

 11. Parodai pateikiami darbai gali būti atlikti įvairia technika, pasirinktomis priemonėmis ant A3 

formato popieriaus lapų.   

12. Parodai gali būti pateikiami individualūs arba kolektyviniai darbai. 

13. Kūrybiniai darbai pristatomi (siunčiami) iki 2020 m. kovo 6 d. adresu:  

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Puriena“ Naikupės g. 27 , Klaipėda LT 93202 , Kūrybinių darbų 

parodai ,,Močiutės langas“. 

 14. Kiekvieno darbo antroje pusėje pritvirtinama ( dešiniame kampe) dalyvio kortelė, 12 dydžio  

šriftu (priedas Nr. 1) su autoriaus vardu, pavarde, amžiumi; pedagogo vardu, pavarde, el. paštu; 

įstaigos pavadinimu, adresu. 

15. Paroda bus eksponuojama  Klaipėdos lopšelyje – darželyje “Puriena” nuo 2020m. kovo 09d. 

 iki kovo 27 d.  Nuo kovo 30 d. – iki  balandžio 20 d. Klaipėdos miesto Imanuelio Kanto viešosios 

bibliotekos, Pempininkų filiale „Gerviukas“. 

 

 

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 16. Parodos dalyviams bus įteikti organizatorių padėkos raštai ( perduodami per miesto pedagogų 

švietimo centrus arba atsiunčiami elektroniniu adresu į įstaigą). 

 17. Parodos dalyviai darbų siuntimo išlaidas apmoka patys. 

 18. Pasibaigus parodai darbai negrąžinami. 

 19. Informacija pasiteiravimui – Dalia Reizgienė tel. – 861433704, el. paštas: 

reizgiene@gmail.com 
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Priedas Nr. 1    

Dalyvio kortelė  

 

Ugdytinio vardas, pavardė,  

amžius 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Elektroninis pašto adresas 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas  

 


