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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ 

(GLOBĖJŲ) IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ  – SVEIKINIMŲ PARODOS 

ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIUI-DAŽELIUI  ,,ŽIOGELIS“  55 – OJO GIMTADIENIO 

PROGA“ NUOSTATAI 

 

ĮVADAS 

Gimtadienis aplanko mus visus, ne tik vaikus, bet ir darželius. Vasario mėnesį Anykščių vaikų 

lopšelis-darželis ,,Žiogelis‘‘ švenčia 55 metų sukaktį. Laukiame šilčiausių, mieliausių, spalvingiausių 

sveikinimų ir linkėjimų „Anykščių vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis‘‘. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualios parodos ir 

sveikinimų „Anykščių vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis‘‘ 55 – ojo gimtadienio proga“ (toliau–

paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Parodos organizatorius –  Anykščių vaikų  lopšelis-darželis ,,Žiogelis‘‘ , K. Ladigos g. 

3, LT-29113, Anykščiai tel. 8 381 51 538 ziogelis@res.lt 

3. Parodos iniciatorė Anykščių vaikų lopšelio-darželio ,,Žiogelis‘‘ ikimokyklinio – 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Fortūnata Bironienė. 

4. Parodos organizavimą koordinuoja Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

direktorė Irena Petraitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Vitalija Čypienė. 

5. Parodos partneriai Anykščių švietimo pagalbos tarnyba. Šviesos g. 7, Anykščiai. Tel. 

(8-38158142) 

              6.     Parodos nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje.  

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

7. Tikslas – naudojant įvairias tradicines ir netradicines priemones, medžiagas (antrines, 

gamtines ir kt.) įtraukti vaikus ir jų tėvelius (globėjus) bei mokytojus į kūrybinių darbų parodą kuriant 

sveikinimus Anykščių vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis“ gimtadienio proga, gaminant gimtadienio 

sveikinimus: atvirukus, eiliuotus bei  vaizdo  sveikinimus, kūrybinius darbelius. 



8. Uždaviniai: 

8.1. skatinti vaikų ir jų tėvelių (globėjų), pedagogų kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką 

naudojant įvairias tradicines ir netradicines meninės raiškos priemones; 

8.2. lavinti ugdytinių pažinimo ir menines kompetencijas, kuriant dovanas iš įvairių 

medžiagų; 

 8.3. ugdyti kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, fantaziją, meninę ir pažinimo 

kompetencijas atskleidžiant dovanų įvairovę ir jų išskirtinumą; 

 8.4. dalintis gerąja patirtimi bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis. 

 

III. DALYVIAI 

9. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, jų tėvai (globėjai), pedagogai bei kiti įstaigos bendruomenės nariai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

10. Darbai turi atitikti parodos tematiką – Anykščių vaikų  lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis“ 55 

– eri. 

11. Parodos objektas nuotraukose – pedagogų, vaikų ir jų tėvų (globėjų) kūrybiniai darbai, 

sveikinimai – Anykščių vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis“. 

12. Parodai pateikiamų darbų atlikimo technika – dovana pagaminta iš tradicinių  ir 

netradicinių priemonių, antrinių žaliavų, gamtinių medžiagų ir kt. 

13. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai. 

14. Darbų sveikinimų laukiame nuo 2023 m. vasario 6 d. iki 2023 m. vasario 28d. 

15. Darbų nuotraukas prašome įkelti į socialinio tinklo Facebook grupę: ,,Anykščių vaikų 

lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis“ – 55-eri“. 

 16. Prie kiekvieno įkelto sveikinimo būtina parašyti ugdymo įstaigos pavadinimą, 

autoriaus (-ių) vardą ir pavardę, grupės pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis parodos 

sąlygomis. Ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų (globėjų) sutikimų surinkimą dėl vaizdinės 

medžiagos ir dalyvių asmens duomenų (vardo, pavardės) viešinimo.  

18. Parodai pasibaigus bus sukurtas iš jūsų sveikinimų filmukas ir patalpintas į Facebook 

grupę ,,Anykščių vaikų lopšeliui-darželiui ,,Žiogelis“ – 55-eri“. 



19. Visiems parodoje dalyvavusiems pedagogams, bus išduotas Anykščių švietimo pagalbos 

tarnybos metodinės veiklos pažymos. 

20. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus interneto svetainėje, spaudoje ir 

(ar) kituose informavimo šaltiniuose, siekiant pasidžiaugti rezultatais, organizatorių veiklos 

viešinimo, žinomumo tikslu. 

 

 

 


