
 

 

 

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ  DARBŲ  

PARODOS „DOVANA LIETUVAI“ NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų parodos „Dovana 

Lietuvai“ (toliau – Virtuali paroda), skirtos Vasario 16-ąjai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir 

Kovo 11-ąjai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti nuostatai reglamentuoja 

parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, parodos organizavimo tvarką, reikalavimus darbams. 

 2. Virtualią parodą organizuoja Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Rugilė Maknickaitė (el. paštas: rugile.maknickaite@lazdijukregzdute.lt) ir ikimokyklinio 

ugdymo vyresnioji mokytoja Genutė Stankevičienė (el. paštas: 

genute.stankevičiene@lazdijukregzdute.lt). 

 3. Virtualios parodos nuostatai skelbiami Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 

internetiniame tinklalapyje www.lazdijukregzdute.lt ir www.facebook.com paskyroje. 

 4. Virtualiai parodai kviečiame gaminti įvairius darbelius skirtus Vasario 16-ąjai – Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai ir Kovo 11-ąjai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 5. Tikslas – skatinti vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, 

kūrybiškumą, puoselėti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę. 

        6. Uždaviniai: 

        6.1. Skatinti vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) aktyvumą įgyvendinant kūrybines idėjas;  

        6.2. Sudaryti sąlygas vaikų meninei saviraiškai;  

        6.3. Suteikti galimybę išbandyti įvairias menines priemones bei technikas; 

        6.4. Ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmus, meilę, pagarbą savo gimtajam kraštui. 

          

III SKYRIUS 

DALYVIAI 
 

        7. Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 

jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 
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IV SKYRIUS 

VIRTAULIOS PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

 8. Virtualiai parodai pateikiami darbeliai turi atitikti parodos tikslą, uždavinius. 

 9. Virtualios parodos dalyviai, pasitelkiant savarankiškai pasirinktas įvairias kūrybinės raiškos 

priemones, piešia, gamina, jas fotografuoja ir darbus atsiunčia iki 2021 m. kovo 1 d. el. paštu: 

rugile.maknickaite@lazdijukregzdute.lt arba genute.stankeviciene@lazdijukregzdute.lt 

 10. Prie pateikiamo darbo pridedama kortelė su vaiko vardu, pavarde, grupė (Priedas Nr.1) 

 11. Darbų skaičius ribojamas: vieno dalyvio – vienas darbas. 

 12. Pateikdami darbus autoriai tampa parodos dalyviais ir  sutinka, kad pateikti darbai gali būti 

neatlygintinai ir be apribojimų naudojami parodos sklaidos tikslais, skelbiami įstaigos internetiniame 

tinklalapyje www.lazdijukregzdute.lt ir www.facebook.com paskyroje. 

  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

          13. Visi Virtualios parodos dalyviai bus apdovanoti padėkomis. 
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Priedas Nr. 1 

INFORMACIJA APIE „DOVANA LIETUVAI“ KŪRĖJĄ 

 

Vaiko vardas, 

pavardė 
 

Grupė 
 

 

 


