
PATVIRTINTA  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“  

direktoriaus 2017 m. kovo 23 d.  

įsakymu Nr. V-49    

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, 

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ  (PIEŠINIŲ) PARODOS  

„JŪRA MOTULE, KOKIA TU DOSNI“   NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų piešinių 

parodos „Jūra motule, kokia tu dosni“ (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2.  Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ vadovai ir pedagogai (Taikos pr. 

53, LT-91152 Klaipėda, el. paštas direktore@ldklevelis.lt). 

3. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio-darželio „Klevelis“ tinklalapyje www.ldklevelis.lt  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir 

kūrybinius gebėjimus, patirti kūrybos džiaugsmą. 

 

Uždaviniai: 

1. Siekti aktyvaus vaikų, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo. 

2. Suburti šeimos narius bendrai veiklai. 

3. Skatinti ieškoti naujų formų, technikų ir originalių sprendimų įgyvendinant kūrybines idėjas. 

4. Ugdyti vaikų kūrybinę laisvę. 

5. Palaikyti kūrybinį bendradarbiavimą tarp respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

III. DALYVIAI 

 

Parodoje kviečiami dalyvauti Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas”, Palangos lopšelio-

darželio ,,Pasaka”, Klaipėdos lopšelių-darželių ,,Žiogelis”, ,,Inkarėlis”, ,,Boružėlė”, ,,Aitvarėlis”, 

mokyklos-darželio ,,Saulutė” ugdytiniai, tėveliai ir pedagogai. 

 

http://www.ldklevelis.lt/


IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA IR DARBŲ PATEIKIMAS 

 

1. Parodos organizatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ direktorė Birutė 

Šakalinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Arnašienė, auklėtojos Giedrė Pašakinskienė ir 

Inesa Izotova. 

2. Piešiniai bus eksponuojami Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (I. Kanto g. 7, 

Klaipėda) 2017 m. gegužės 1–gegužės 27 d. 

3. Piešinių nuotraukos bus pateiktos l.-d. ,,Klevelis“ internetinėje svetainėje 

www.ldklevelis.lt  ir/ arba l.-d. „Klevelis“ Facebook paskyroje. 

4. Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika, galima naudoti jūros bangų išplautus 

akmenukus, kriaukleles, gintarėlius, stikliukus, pagaliukus ir kt.  

5. Piešiniai pateikiami atitinkantys parodos tematiką. Darbai turi būti užklijuoti ant 

vatmano lapo (A-1 formatas) – po kelis įvairiausio formato darbus ant vieno lapo. Dešiniajame 

viršutiniame kampe turi būti nurodytas įstaigos pavadinimas, šalia piešinio – autoriaus vardas, 

pavardė, amžius.  

6. Kiekviena įstaiga gali pateikti 2-3 vatmano lapus su piešiniais. 

7. Parodai pateikiami individualūs arba  kolektyviniai darbai. 

8. Piešiniai pristatomi į Klaipėdos lopšelį-darželį „Klevelis” (Taikos pr. 53, Klaipėda) 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2017 m.  balandžio 24-28 dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. 

 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

 Parodos dalyviams  bus įteiktos arba el. paštu išsiųstos organizatorių padėkos. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darbai autoriams negrąžinami. 

2. Išsamesnę informaciją apie parodą teikia Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Klevelis” direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Rūta Arnašienė, tel.: (8 46)  38 35 70, 49 49 62. 

 

_______________________________ 

 

 

 

http://www.ldklevelis.lt/


 


