
 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PARODOS „PASAKŲ KARALYSTĖ VAIKO DELNUOSE“  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Parodą organizuoja Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ direktorė Kristina 

Kopanickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Tatjana Valaj ir Janina Jančevskaja, judesio 

korekcijos pedagogė Karina Zvonkova ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto departamento ikimokyklinio ugdymo skyrius.   

2. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio–darželio „Prie pasakų parko“ internetinėje svetainėje 

www.priepasakuparko.lt. ir Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ Facebook paskyroje.  

3. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus parodos nuostatai reglamentuoja 

tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – Paroda skirta skatinti tausoti aplinką, ugdyti supratimą apie atliekų tvarkymą, formuoti 

gamtą saugojančius įpročius įtraukiant vaikus ir pedagogus į aktyvią STEAM veiklą, kurios 

metu bus ugdoma vaikų pažintinė raida, projektavimo gebėjimai, techninis mąstymas, 

kūrybiškumas, iniciatyvumas, bendravimas ir bendradarbiavimas.  

 

5. Uždaviniai: 

1) Suprojektuoti ir pagaminti materialiai apčiuopiamą darbelį (pasakos herojus ir/ar pasakos 

siužetus) iš tualetinio popieriaus ritinėlių, įgyvendinant STEAM koncepcijos idėjas.  

2) Sudaryti galimybę atsiskleisti vaikų saviraiškai bei kūrybiškumui projektuojant STEAM 

idėjomis grindžiamą darbelį, naudojant antrines žaliavas. 

3) Pristatyti kūrybiškai atliktą darbelį arba jo nuotrauką į Vilniaus lopšelį-darželį „Prie pasakų 

parko“. 

III. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

Patvirtinta Vilniaus lopšelio-darželio  

„Prie pasakų parko“  

direktoriaus  

2021 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-8 



 

 

6. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai ir pedagogai.  

7. Dalyvių paraiškų registracija vyks iki 2021-02-22. Paraiška (Priedas Nr. 1) pateikiama 

elektroniniu  paštu  rastine@priepasakuparko.vilnius.lm.lt.   

8. Parodai skirtas nuotraukas ir darbelius (su darbo autorių rekvizitais Priedas Nr. 2 Dalyvio 

kortelė) iki 2021-03-01 atsiųsti arba pristatyti į Vilniaus lopšelį-darželį „Prie pasakų parko“ 

direktorei Kristinai Kopanickienei  adresu L. Asanavičiūtės g. 7, Vilnius LT-04300.  

9. Jūsų atsiųstų pasakiškų darbelių bei nuotraukų paroda vyks nuo 2021-03-04 iki 2021-03-26 

Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ patalpose.  

 

IV. REIKALAVIMAI PARODOS DALYVIAMS 

 

10. Darbeliai atliekami iš tualetinio popieriaus ritinėlių, dekoruotų įvairiomis medžiagomis. 

Darbelių dydis ir atlikimo technika apribojimų neturi.   

11. Parodai galite pristatyti pačius darbelius arba jų nuotraukas. Siunčiamos darbelių 

nuotraukos formatas 210x297mm (A4 lapo dydžio),blizgios (ar kitaip gliancines).  

12.     Ant siunčiamo darbelio ar nuotraukos apatinio kampo priklijuokite užpildytą Dalyvio kortelę 

Nr. 2 (žiūrėti priedus). Klijuojamos kortelės dydis 3,5 x 9 cm.   

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13.    Visi parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.  

14. Parodos organizatoriai turi teisę dalyvių atsiųstų darbelių nuotraukas bei publikuoti Vilniaus 

lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ Facebook paskyroje, lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ 

interneto svetainėje www.priepasakuparko.lt..  

15. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra 

gavęs jose esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus 

atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

16. Atsiųsti parodai darbeliai bei nuotraukos nebus grąžinami autoriams/siuntėjams. 

17. Išsamesnę informaciją teikia direktorė Kristina Kopanickienė (tel. nr. 852458989).  

 

 

 

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI! 

mailto:rastine@priepasakuparko.vilnius.lm.lt
http://www.priepasakuparko.lt/


 

Priedas Nr. 1 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PARODOS „PASAKŲ KARALYSTĖ VAIKO DELNUOSE“   

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Ugdymo įstaigos adresas, el. 

paštas 
 

Ugdytinio vardas, pavardė 
 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Jeigu darbą atlieka tėvai su 

vaikais, pažymėkite tai čia  
 

Pedagogo el. paštas, telefono nr.  

 



 

Priedas Nr. 2 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PARODOS „PASAKŲ KARALYSTĖ VAIKO DELNUOSE“   

DALYVIO KORTELĖ 

 

Klijuodami šią kortelę nukirpkite pirmą stulpelį su linijų pavadinimais tam, kad tilptų į 

nurodytus parametrus 3,5 x 9 cm.  

 

Darbelio pavadinimas  

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Vaiko vardas, pavardė, amžius  

Pedagogų, tėvų (globėjų) vardas, pavardė  

 

 

 

 

 

 


