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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  

„LINKSMIEJI SENIAI BESMEGENIAI“ 

NUOSTATAI 

 
Kai ateina žiema ir iš dangaus ima kristi purios baltos snaigės, pasaulis pasikeičia, 

tampa tarsi nuostabia pasaka. Ir šioje žiemos pasakoje pasirodo nauji herojai – sniego seniai, kuriuos 

vaikai triukšmingai ir džiaugsmingai lipdo, net jei sniego dar mažai. Kadangi sniego sulaukiame retai,  

tai norint pasidaryti senius besmegenius, reikia pasikliauti išmone.  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

         1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių 

darbų  parodos „Linksmieji seniai besmegeniai“ (toliau – Paroda), nuostatai reglamentuoja parodos 

tikslą ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.  

         2. Parodos idėja atspindi Pasaulinę sniego dieną, kurios tikslas yra išeiti į lauką ir 

aktyviai praleisti šią dieną. 

         3. Parodą organizuoja Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis ir Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba. 

 4. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-

darželio svetainėje https://tytuvenudarzelis.lt  ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

https://kelmespt.lt/  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

          5. Tikslas – įtraukti ugdytinius, jų tėvus, pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą. 

          6. Uždaviniai: 

 6.1. įvairiose aplinkose (grupėse, lauke, kitose netradicinėse aplinkose) organizuoti 

kūrybiškumą skatinantį užsiėmimą, kurio metu būtų sukuriamas sniego senis. Sniego senį kuriame iš 

pačių įvairiausių ir netikėčiausių priemonių (sniegas, siūlai, vata, molis, gamtinė medžiaga, popierius, 

vilna ir kt.), įvairia technika (lipdymas, piešimas, aplikacija, mezgimas, lankstymas, siuvimas, 

karpymas, vėlimas ir kt.). Sukurtą sniego senį nufotografuoti; 

 6.2. skatinti įstaigos bendruomenės narių kūrybiškumą, naujų raiškos formų, 

technologijų ir originalių sprendimų paiešką; 
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 6.3. plėsti įvairių meno priemonių, technikų panaudojimą, lavinant saviraišką ir 

fantaziją; 

6.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų; 

III. DALYVIAI 

          7. Parodos dalyviai – šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai, 

pedagogai.   

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

         8. Reikalavimai darbui: 

8.1. Pagrindinis parodos akcentas – senis besmegenis.  

8.2. Parodoje dalyvaujantys pedagogai užpildo dalyvio anketą (Priedas Nr. 1), parenka 

nuotrauką (dydis neviršija 5 MB), kurioje matosi tik sukurtas senis besmegenis ir atsiunčia el. p. 

asbeniuta@gmail.com   iki 2021 m. sausio 25 d. 

    9. Visi tekstiniai dokumentai turi būti surinkti Times New Roman šriftu, 12 dydis.       

           10.  Paroda virtuali, eksponuojama Kelmės r. Tytuvėnų  vaikų lopšelio-darželio 

interneto svetainėje https://tytuvenudarzelis.lt , darželio Facebook paskyroje  „Kelmės r. Tytuvėnų 

vaikų-lopšelis darželis“ ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje https://kelmespt.lt/ 

nuo  2021-02-01  iki 2021-02-20. 

V. ORGANIZATORIAI 

    11. Parodos koordinatorės:  

 11.1. Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio meninio ugdymo pedagogė (vyresn. 

mokytoja) Asta Beniulienė, ikimokyklinio ugdymo vyresn. auklėtoja Indra Šarlauskytė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Irma Knyzelienė. Kontaktai: Asta 868549475, el. p. asbeniuta@gmail.com 

 12. Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Parodos organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodinės veiklos pažymos. 

14. Parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti Kelmės r. Tytuvėnų vaikų 

lopšelio-darželio padėkos raštai. 

15. Dalyviams (pedagogams), užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje 

https://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos. 

Kalendoriuje ieškoti 2021-01-25 datos renginį. Registracija iki 2021-01-29 dienos. 
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16. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančios techninių 

reikalavimų ir parodos tematikos, neįtraukiamos į parodos dalyvių sąrašą. 

   17. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti darbus, nurodant autorines teises.  

        18. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

     DALYVIO ANKETA 

 

Pedagogo vardas, 

pavardė 

 

Kvalifikacinė kategorija  

Telefono Nr.  

El. paštas  

Įstaigos pavadinimas  

Įstaigos adresas  

Įstaigos kontaktai  

tel. nr., el. paštas 

 

Ar Jūs sutinkate su 

visomis Parodos 

nuostatuose 

nurodytomis sąlygomis? 

Įrašykite žodį 

"SUTINKU" 

 

 

 

 

  

                                                                                                                     

 

 

 


