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ŠILUTĖS LOPŠELIO - DARŽELIO ,,GINTARĖLIS“

RESPUBLIKINIĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
VIRTUALIOS PIEŠINIŲ PARODOS

„PO SAULUTĖS DELNU“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių
parodos „Po saulutės delnu“ (toliau – paroda) nuostatai, reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius,
dalyvius, parodos organizavimo tvarką, darbų pateikimo formą.

2. Parodą organizuoja Šilutės lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ (Kęstučio g. 14, Šilutė, tel.
844162268, el. paštas silute.gintarelis@gmail.com). Parodos organizatorė: direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Asta Justienė; priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Vaida Kaktienė, Loreta Vilkienė,
Vitalija Martišienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Lisauskienė.

3. Parodos nuostatai skelbiami Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ internetinėje
svetainėje https://www.gintarelis.lt/ ir Facebook „Auklėtoja auklėtojai“ grupėje.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Parodos tikslas – ugdyti dalyvių menines kompetencijas, skatinti gamtos grožio
pajautimą, sudaryti sąlygas vaikų, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimui, padėti vaikams pažinti,
saugoti, gerbti ir puoselėti gamtą.

5. Parodos uždaviniai:
5.1. plėtoti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo švietimo

įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą;
5.2. plėsti vaikų žinias apie bundančią gamtą;
5.3. skatinti vaikų pastabumą pokyčiams gamtoje;
5.4. lavinti vaikų verbalinį bendravimą, turtinti jų žodyną.
5.5. ieškoti įvairių meninės raiškos priemonių, plėtojančių vaikų vaizduotę ir fantaziją.

III. DALYVIAI

7. Parodos dalyviai – šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai,
pedagogai, vaikų tėveliai.

V. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Parodos trukmė: 2022 m. kovo 13 d. – 2022 m. balandžio 13d.
9. Piešiniai nufotografuojami ir talpinami į Facebook grupę „Po saulutės delnu“.
10. Nuotraukos turi būti ryškios, geros kokybės ir atitikti parodos temą.

https://www.gintarelis.lt/


11. Prie nuotraukos reikia nurodyti darželio pavadinimą, miestą, ugdytinio vardą ir
pavardę / grupės pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę.

12. Virtuali piešinių paroda nuo 2022 m. balandžio 15 d. bus eksponuojama Šilutės
lopšelio-darželio „Gintarėlis“ tinklalapyje, darželio Facebook puslapyje
https://www.facebook.com/%C5%A0ilut%C4%97s-lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-
Gintar%C4%97lis-154302778515326/ ir Facebook grupėje „Po saulutės delnu“
https://www.facebook.com/groups/594068315932604/

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Visi piešinių parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, pedagogai gaus
pažymas. Jos bus patalpintos Facebook grupėje „Po saulutės delnu“.

14. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis el. paštu
jurgita.v.0122@gmail.com.
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