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Joniškio lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

        direktoriaus 2020 m. kovo mėn. 4 d. 

        įsakymu Nr. V- 3 
 

 

JONIŠKIO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  

,,TAS PAUKŠTELIŲ MARGUMAS“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos ,,Tas 

paukštelių margumas“ (toliau - Paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, 

darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Paroda skirta Pasaulinei paukščių dienai paminėti. 

3. Parodos organizatorius -Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ „Gamtininkų“ kūrybinė 

grupė.  

4. Parodą koordinuoja Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė Daiva Žalienė,  

organizuoja vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rimutė Stapulionienė ir vyresnioji 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Regina Rimkuvienė. 

5. Paroda vyks 2020 m. kovo 30 - balandžio 3 dienomis. 

6. Parodos nuostatai skelbiami Joniškio vaikų lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas“ tinklalapyje 

http://www.azuoliukas-joniskis.lt/naujienos . 

 

II. PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas. Panaudojant įvairias meninės raiškos formas, turtinti vaizdinius ir žinias apie 

sparnuočių įvairovę, jų reikšmę gamtai ir žmogui. 

8. Uždaviniai:  

       8.1  skatinti vaikus domėtis paukščiais, atkreipiant dėmesį į jų išvaizdą, spalvinę gamą, 

gyvenimo būdą; skiepyti atsakomybės ir globos jausmą. 

       8.2   ugdyti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką. 

             8.3 plėtoti rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo įstaigų kūrybinį 

bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI  

 

     9. Parodoje gali dalyvauti rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, tėvai ir pedagogai. 

 

http://www.azuoliukas-joniskis.lt/naujienos


 

 

IV.  KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO IR PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Kūrybiniai darbai turi atitikti parodos temą. 

11. Parodai pateikiami individualūs arba kolektyviniai darbai. 

12. Darbai gali būti atlikti įvairiomis  technikomis (piešimas, aplikavimas, štampavimas, 

tapymas ir kt.) ir  priemonėmis. 

13. Iš kiekvienos įstaigos  pateikti iki 10 darbų nuotraukų. 

14. Kūrybinių darbų kokybišką skaitmeninę nuotrauką atsiųsti organizatoriui iki 2020 m. kovo 

20 d. elektroniniu paštu azuoliukas228@gmail.com 

15. Kūrinio priekinėje dešinėje pusėje turi būti priklijuota dalyvio kortelė 12 šriftu. Dalyvio 

kortelėje nurodyti: autoriaus vardą, pavardę, amžių, grupės pavadinimą.  

16. Darbų siuntėjas užpildo dalyvio(ų) anketą (priedas Nr.1). ir pateikia kartu su darbu(ais). 

17. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami darželio tinklalapyje http://www.azuoliukas-

joniskis.lt/naujienos . 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

          17. Už dalyvių sutikimą eksponuoti  kūrybinių darbų nuotraukas internetinėje erdvėje atsako 

siuntėjas.            

         18. Parodos organizatorius pasilieka teisę darbų nuotraukas publikuoti viešoje erdvėje 

naudojant atsiųstų dalyvių vardus, pavardes bei įstaigos pavadinimus. Darbų atsiuntimas 

organizatoriui laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

  19. Parodos dalyviai gaus įstaigos padėkos raštus , kurie bus išsiųsti nurodytais el. pašto 

adresais.  

  20. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8628)98140 arba el. paštu 

azuoliukas228@gmail.com 
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Priedas Nr. 1 

  

DALYVIO(Ų) ANKETA 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Darbo autoriaus vardas, 

pavardė, amžius, grupės 

pavadinimas 

 

 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, 

el. paštas 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 


