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RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALI KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA 

„MAŽOJE ŠIRDELĖJE – VISA LIETUVA“ 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų parodos 

„Mažoje širdelėje visa Lietuva“  tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką ir terminus. 

2. Parodą organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“ 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  

3. Tikslas: skatinti mažuosius ugdytinius domėtis Lietuvos istorija, gerbti valstybės simbolius, 

didžiuotis savo tautybe.  

Uždaviniai:  

4. Suteikti galimybę skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui per vizualinius menus, 

šokį, muziką. 

5. Ugdyti pilietines ir tautines vertybes, kad vaikai suprastų, jog jie yra gražiausia tautos dalis.     

6. Skatinti vaikus domėtis savo gimtine ir valstybe kurioje jie gyvena, apie savo vietą šeimoje ir 

tėvynėje, auginti, puošti, gražinti, stiprinti, ginti ir mylėti Lietuvą.  

7. Pristatyti visuomenei vaikų kūrybinius pasiekimus. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Virtualios kūrybinės parodos dalyviai – Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėveliai ir kiti bendruomenės nariai. 

 



IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Virtualios parodos kuratorius: Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktorius Rolandas Bulotas.  

10. Parodos organizacinės komandos vadovas: meninio ugdymo mokytoja Jurgita Kolčina, nariai: 

mokytoja Alma Veiverytė, dokumentų specialistė Dovilė Vorobjovaitė.   

11. Ugdymo įstaiga pateikia kūrybinių veiklų rezultatus (vizualieji menai – tapyba, aplikacija, grafika, 

piešimas ir kt.) ar veiklų akimirkas (muzika, šokis, teatras) nuotraukose, JPG formatu.  

12. Virtualios parodos pristatymas vyks 2023 m. Vasario mėn. 28 d. per STEAM vaikų konferenciją 

„Kuriu gimtinei“, kuri vyks Kauno lopšelyje-darželyje „Vilnelė“. 

13. Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Mažoje širdelėje – visa Lietuva“ apjungia visas meno 

išraiškos sritis – vizualųjį, šokį, muziką. Atlikta veikla gali atsispindėti bet kurioje iš šių sričių. 

14. Kilus klausimams dėl veiklos ar jos rezultatų pateikimo, skambinti arba rašyti meninio ugdymo 

mokytojai Jurgitai tel. nr. 8 687 42964,  el.p.: ldvilnele@gmail.com 

 

V SKYRIUS 

TERMINAI 

 

15. Dalyviai siunčia nuotraukas ir užpildytą dalyvio registracijos anketą iki 2023 m. Vasario 20 d. el.p. 

ldvilnele@gmail.com  

16. Respublikinė virtuali paroda bus eksponuojama Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ 

internetinėje svetainėje nuo 2023 m. Vasario mėn. 28 d. https://www.darzelisvilnele.lt/ 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Parodos organizatoriai pasilieka teisę viešai publikuoti kūrybinių darbų nuotraukas, nurodant 

autorystę.  

18. Pažyma apie dalyvavimą ir padėka bus išsiųstos dalyvio registracijos anketoje nurodytu el. pašto 

adresu. 

_______________________________ 
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1 priedas 

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ 

VIRTUALIOS PARODOS „MAŽOJE ŠIRDELĖJE – VISA LIETUVA“  

 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

 

Vaiko vardas, pavardė  

Tikslus įstaigos pavadinimas, telefonas, 

el. pašto adresas 

 

Mokytojo vardas, pavardė  

Mokytojo telefonas, el. pašto adresas  

Trumpas veiklos ar vaiko minčių 

aprašymas 

 

 

 

Registracijos anketa iki 2023 m. Vasario mėn. 20 d. siunčiama el. paštu: ldvilnele@gmail.com 

 

 

 

 


