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RESPUBLIKINĖS KŪRYBINĖS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ IR PEDAGOGŲ PARODOS  „ŽEMĖS MENO FANTAZIJOS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės kūrybinės  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų ir pedagogų 

parodos „Ţemės meno fantazijos“ (toliau – paroda) nuostatai parengti vadovaujantis 

Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. ĮSAK-663, 

bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių organizavimo ir vykdymo aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. gruodţio 6 d. įsakymu Nr. 

T1-139. 

2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos organizavimo tvarką, dalyvius, tikslą ir uţdavinius, 

sąlygas bei apdovanojimo tvarką. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – stebint gamtą sudaryti sąlygas ugdytis vaikų fantazijai ir kūrybiškumui. 

4. Uţdaviniai: 

4.1. Stebėti, tyrinėti gamtos objektus, atrasti netikėtas detales, jausis gamtos dalimi, ugdytis 

empatiją gamtai; 

4.2. Kurti meninius objektus paveikslus iš čia pat randamų gamtinių medţiagų (šakų, akmenų, 

medţio, smėlio, molio ir kt.), papildant trūkstamas detales savo kūrybine veikla; 

4.3. Patirti atradimų dţiaugsmą, teigiamus išgyvenimus kūrybiniame procese. 

4.4. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą įstaigoje ir uţ jos ribų. 
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III. PARODOS ORGANIZATORIAI 

1. Parodos organizatorius Kauno r. Girionių darţelis, Liepų g. 13A, Girionių km., Samylų sen., 

Kauno rajonas, LT 53103 el. paštas girioniudarzelis@gmail.com  ir Kauno rajono švietimo 

centras. 

2. Parodos koordinatoriai: Girionių darţelio direktorė Jovita Vasiliauskienė, pavaduotoja ugdymui 

Audronė Šiugţdienė. 

3. Atsakingi asmenys – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gailutė Bykovienė, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos: Kristina Giedgaudienė  ir Jūratė Sutkuvienė.  

4. Parodos nuostatai skelbiami Kauno r. Girionių darţelio svetainėje https://girioniudarzelis.lt  

5. Parodos trukmė. 2021-03-10 iki 2021-04-10. 

IV. PARODOS  DALYVIAI 

 

6. Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikai, pedagogai ir jų tėvai(globėjai). 

 

V. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Parodos dalyviai tyrinėja gamtos objektus, atranda netikėtas detales, kuria meninius objektus,  

naudojant gamtoje esančias medţiagas. 

8. Parodos dalyviai jungiasi į facebook grupę „Ţemės meno fantazijos“ 

https://www.facebook.com/groups/3955312431165671 

9. Dalyviai fotografuoja ir patys talpina kokybiškas nuotraukas į sukurtą virtualią „Facebook“ 

grupę „Ţemės meno fantazijos“.  

10. Nuotraukose neturėtų matytis vaikų veidų;  

11. Nuotraukos keliamos nuo 2021-03-10 iki 2021-04-10; pasibaigus parodos terminui, nuotraukų 

nebebus galima kelti.  

12. Įkeldami nuotrauką, viršuje parašykite miesto, rajono darželio pavadinimą, mokytojo ir 

autoriaus vardą, pavardę.  

15.  Pateikdami parodos darbus, dalyviai sutinka, kad jų kūrybiniai darbai bei nurodyti asmens 

duomenys bus naudojami parodos viešinimui ir eksponavimui virtualioje erdvėje. 

mailto:girioniudarzelis@gmail.com
https://girioniudarzelis.lt/
https://www.facebook.com/groups/3955312431165671
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16. Kilus klausimams informacija teikiama el. paštais: gailerbykoviene@gmail.com (ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja – Gailutė Bykovienė),  jurate.sutkuviene@gmail.com (priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja Jūratė Sutkuvienė). 

 

VI. PROJEKTO DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ APDOVANOJIMAS 

 

17. Visi projekto dalyviai gaus Kauno r. Girionių darţelio padėkos raštą ir paţymą, kurios bus 

patalpintos į „Facebook“ grupės „Ţemės meno fantazijos“  dokumentų aplanką. 

18. Mokytojai, sudarę sąlygas bei paskatinę vaikus dalyvauti parodoje ir įkėlę nuotraukas į sukurtą 

virtualią „Facebook“ grupę „Ţemės meno fantazijos“ gaus Kauno rajono Švietimo centro 

paţymas. Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus 

naudojami paţymai parengti ir įtraukti bendrame sąraše bei patalpinta „Facebook“ grupėje 

„Ţemės meno fantazijos“.   

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi uţ tai, kad parodos dalyvių tėvai sutinka, jog jų 

vaikų darbai bei asmens duomenys (vardas, pavardė, ugdymo įstaiga) būtų naudojami padėkos 

išrašymui, parodos eksponavimui „Facebook“ grupėje „Ţemės meno fantazijos“, organizatorių 

internetinėje svetainėje. 

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

 

_____________________________ 
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