PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. DO-35

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS ,,PAVASARIS MANO LANGE“
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų
parodos ,,Pavasaris mano lange“ (toliau – paroda) aprašas reglamentuoja parodos tikslą,
organizavimo tvarką.
2. Parodą organizuoja Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Raseinių r. Ariogalos lopšelis
– darželis.
II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas: ugdyti vaikų kūrybiškumą, sudarant sąlygas savarankiškai vaikų kūrybinei veiklai,
skatinti pedagogų tarpusavio dalijimąsi gerąja darbo patirtimi.
4. Uždaviniai:
4.1 supažindinti vaikus su pavasario ženklais;
4.2 naudojantis įvairiomis meninės raiškos priemonėmis kurti vitražą, karpinį, piešinį;
4.3 sukurtais darbais papuošti grupės langus, nuotraukas patalpinant uždaroje Facebook grupėje.

III.

PARODOS ORGANIZAVIMAS

5. Parodos dalyviai – Lietuvos respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
vaikai, tėvai, pedagogai.
6. Parodai pateikiama iki 5 darbų iš įstaigos.
7. Reikalavimai darbui:
7.1 savo įstaigos, grupės lange dalyviai sukuria karpinį, piešinį, vitražą ar kt. pavasario tema.
7.2 darbai atliekami laisvai pasirenkama technika;
7.3 fotografijas kelti į Facebook grupę ,,Pavasaris mano lange“. Prie kiekvienos įkeltos darbo
fotografijos, viršuje, būtina parašyti ugdymo įstaigos pavadinimą, autoriaus (ių) vardą, grupės
pavadinimą, pedagogo vardą, pavardę.
8. Parodos trukmė – nuo 2022 m. kovo 15 d. iki 2022 balandžio 30 d.
9. Dalyvių sąrašą (priedas) siųsti el. p . rimante.varaniute@gmail.com
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10. Kontaktiniai asmenys: Raseinių r. Ariogalos lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo
mokytoja Rimantė Miškinienė, el. p. rimante.varaniute@gmail.com ir ikimokyklinio ugdymo
mokytoja Daiva Jakštienė, el. p. daivajakstiene4@gmail.com.

IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Mokytojai, parengę vaikus dalyvauti parodoje, gaus Raseinių rajono švietimo pagalbos
tarnybos pažymas. Parodos dalyviai gaus Raseinių r. Ariogalos lopšelio – darželio padėkas.

________________

3

Aprašo priedas
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS ,,PAVASARIS MANO LANGE“
DALYVIŲ SĄRAŠAS

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS

Eil.
Nr.

Autoriaus vardas, pavardė, amžius

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė
kategorija, el. pašto adresas

_____________________________

