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JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
PROJEKTO-KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS
„PILYS MENA LIETUVOS DIDYBĘ“
NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto - kūrybinių darbų
parodos (toliau-parodos) „Pilys mena Lietuvos didybę“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius,
dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo, socialinioemocinio intelekto, pilietiško požiūrio į gimtinę ugdymui.
3. Parodą organizuoja Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ Statybininkų g. 5A, 84124
Joniškis
4. Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė tel. +37069804418,
el.p. projektaisaulute@gmail.com
5. Parodos organizatorės ir rengėjos – priešmokyklinio ugdymo mokytojos Jurgita Kaveckienė,
Gintarė Vaitekūnienė, Nijolė Budrienė, papildomo ugdymo mokytojas Algimantas Budris.
6. Parodos nuostatai skelbiami Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ tinklalapyje
www.joniskiosaulute.lt .
II. SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
7. Tikslas – ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą pasitelkiant
meninę raišką, atsižvelgiant į vertybines nuostatas.
8. Uždaviniai:
8.1. skatinti domėjimąsi savo gimtine – Lietuva, puoselėti meilę savo gimtajam kraštui;
8.2. tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti juos supančią aplinką, jausti ryšį su gimtuoju
kraštu;
8.3. lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, fantaziją;
8.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ugdymo įstaigų.

III. SKYRIUS
DALYVIAI
9. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogai, ugdytiniai, jų tėvai bei kiti bendruomenės nariai.
IV. SKYRIUS
DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS
10. Parodos dalyviai kuria pasirinktos Lietuvos pilies maketą.
11. Darbai gali būti kuriami iš pasirinktų priemonių savo norima technika: popieriaus, antrinių
žaliavų, molio, plastilino ir kt.
12. Darbas gali būti individualus arba bendras.
13. Dalyviai sukurtą pilies maketą nufotografuoja. Užpildo dalyvio kortelę (priedas Nr.1).
14. Nufotografuoto darbo kokybišką skaitmeninę nuotrauką su nuoroda „Pilys mena Lietuvos
didybę“ atsiųsti organizatoriui el. p. projektaisaulute@gmail.com nuo 2021 m. vasario 1 d. iki
2021 m. kovo 1 d.
15. Atsiųsti darbai nuo 2021 m. kovo 11 d. bus eksponuojami virtualioje erdvėje, darželio
tinklalapyje www.joniskiosaulute.lt, socialinio tinklo Facebook paskyroje: Lopšelis-darželis
Saulutė.
V. SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
16. Parodos dalyviai gaus pažymas apie dalyvavimą projekte ir bus apdovanoti organizatoriaus
padėkos raštu.
VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusias nuotraukas.
18. Autoriai atsako už priemonių bei nuotraukų autentiškumą ir autorystę.
19. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti priemonių nuotraukas Joniškio vaikų lopšelio-darželio
„Saulutė“ tinklalapyje bei Facebook paskyroje.
20. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis.
21. Kilus klausimams prašome skambinti Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorės
pavaduotojai
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