
                                                                                               PATVIRTINTA                                                    

                                                                                          Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ 

                                                                                               direktoriaus 2021 m. vasario 22 d. 

                                                                                               įsakymu Nr. V-15 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS-PROJEKTO „KĄ SLEPIA ABĖCĖLĖ“ 

 NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualios parodos 

„Ką slepia abėcėlė“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir 

organizavimo tvarką. 

2. Fotografijų parodos organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“. Adresas: Naikupės g. 

27, LT-93202, el. paštas: puriena.klaipeda@gmail.com  

3. Kūrybinių darbų parodą  organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos metodininkės  Dalia Reizgienė ir Lina Petrošienė, parodos koordinatorė - 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Jovaišienė. 

4. Kūrybinių darbų parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio  ,,Puriena“ svetainėje   

https://www.darzelispuriena.lt/  

 

II. TIKSLAS  IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas - meninės raiškos priemonėmis motyvuoti vaikus raidžių pažinimui bei skaitymui. 

6. Uždaviniai: 

6.1. lavinti išradingumą, išbandyti įvairius meninės raiškos būdus, medžiagas bei atlikimo technikas; 

6.2. sudaryti vaikams sąlygas  kurti, bendrauti ir bendradarbiauti, pajusti kūrybos bei skaitymo 

džiaugsmą. 

 

III.  DALYVIAI  

7. Parodos dalyviai – Lietuvos respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, mokytojai. 

 

IV. LAIKAS 

8. Nuotraukos siunčiamos iki  2021 m. kovo 21 d. 

9. Paroda organizuojama 2021 metų balandžio 1–30 dienomis.  

 

V. ORGANIZAVIMO TVARKA 

10. Meninės raiškos priemonėmis (gamtinė medžiaga, maisto produktai, antrinės žaliavos ir  pan.) 

kuriamas kolektyvinis darbas - „Abėcėlė“. 

11. „Abėcėlėje“ - užduotis kitiems parodos dalyviams – „užkoduotas“ žodis, t.y. aiškiai matomos, 

kitokia technika atliktos ar kitaip išryškintos vieno žodžio raidės, kad vaikai galėtų patys surasti,  

sudėlioti ir perskaityti žodį. 

12. Kūrybinio darbo fotografija ir  dalyvio kortelė (priedas Nr.1) siunčiamos elektroniniu paštu, 

adresu: reizgiene@gmail.com, arba  linapetro@gmail.com  

mailto:puriena.klaipeda@gmail.com
https://www.darzelispuriena.lt/
mailto:reizgiene@gmail.com
mailto:linapetro@gmail.com


13. Naudojant internetinį „Book Creator“ pristatymų įrankį bus sukurta kūrybinių darbų fotografijų 

paroda ir patalpinta  Klaipėdos lopšelio-darželio  ,,Puriena“  svetainėje  

https://www.darzelispuriena.lt/ 

 

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvio sutikimą su visomis parodos sąlygomis ir šiomis 

nuostatomis. 

15. Pateikdamas darbą parodai autorius tampa parodos dalyviu ir suteikia organizatoriams teisę juos 

viešinti internetinėje įstaigos svetainėje https://www.darzelispuriena.lt/ 

16. Kūrybiniai darbai, neatitinkantys parodos reikalavimų ar per vėlai pristatyti, nebus 

eksponuojami.  

17. Parodos organizatoriai įsipareigoja neviešinti parodai pateiktų darbų autorių pateiktos 

asmeninės kontaktinės informacijos.  

18. Parodos dalyviams el. paštu  bus atsiųsti organizatorių padėkos raštai. 

19. Informacija pasiteiravimui: Dalia Reizgienė, mob. 861433704, el. paštas reizgiene@gmail.com;  

Lina Petrošienė, mob. 869886520, el. paštas: linapetro@gmail.com  

 

_________________________________ 
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1 priedas  
 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PARODOS-PROJEKTO „KĄ SLEPIA ABĖCĖLĖ“ 

 

DALYVIO KORTELĖ 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Ugdymo įstaigos adresas, tel.. Nr., el. paštas 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė   

Pedagogo tel. Nr., el. paštas 

 

 

Abėcėlėje „užkoduotas” žodis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


