PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“
direktoriaus 2021 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr.
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ
TĖVŲ, MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO
„1 2 3 ... - GRAŽI MŪSŲ LIETUVA“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, mokytojų
kūrybinių darbų nuotraukų parodos „1 2 3 ... – GRAŽI MŪSŲ LIETUVA“ (toliau - Paroda), nuostatai
reglamentuoja Projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Projektą organizuoja Alytaus lopšelis – darželis „Linelis“. Projekto darbo grupė:
Virginija Gervelienė ir Jolita Benevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos. Projekto
koordinatorė - direktorė Stasė Kasparavičienė.
3. Projektas skirtas paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
4. Projekto nuostatai skelbiami tinklalapiuose https://alytauslinelis.lt/
II SKYRIUS
PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5.

Projekto tikslas – įtvirtinti vaikų žinias apie Lietuvai reikšmingas datas, tautinių raštų

įvairovę.
6 . Uždaviniai:
6.1. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų šeimos narių, mokytojų
kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką;
6.2. stiprinti bendradarbiavimą su šeima;
6.3. aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinių ir priešmokyklinių
ugdymo įstaigų;
6.4. gilinti vaikų žinias, apie skaičius, bei Lietuvai svarbias istorines datas;
6.5. plėsti vaikų žinias apie įvairiems Lietuvos regionams būdingus tautinius raštus, jų
įvairovę, tradicijas.
III SKYRIUS
DALYVIAI
7. Projekto dalyviai - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų
tėvai/globėjai, mokytojai.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTO DALYVIAMS
8. Vaikai kartu su tėvais/globėjais, pedagogais, naudodami įvairias meninės raiškos
technikas bei priemones, pagamins įvairius skaičius-(ų), kuriuose atsispindės tautiniai raštai.
9. Projektui sukurtas kūrybinis darbas nufotografuojamas ir kokybiška spalvota nuotrauka
A4 formatu kartu su dalyvio kortele, kuri turi būti pritvirtinta nuotraukos dešiniajame apatiniame
kampe, išsiunčiama. Tekstas rašomas didžiosiomis raidėmis Times New Roman, šrifto dydis 14,

(žr. 2 priedą) ir siunčia iki kovo 5 d. adresu: Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“, Jaunimo g. 13, LT63313, Alytus.
10. Parodos dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip 1 darbelio A4 nuotrauką (ne koliažą).
11. Darbas turi atitikti parodos tikslus ir reikalavimus.
12. Parodos dalyvių registracija vyks iki 2021 m. vasario 26 d. Norintys dalyvauti
parodoje siunčia užpildytą kompiuteriu dalyvio anketą (žr.1 priedą) elektroniniu paštu:
virginijagerv@gmail.com .
V SKYRIUS
PARODOS ORGANIZAVIMAS
13. Nuo 2021 m. kovo 11 d. darbai bus eksponuojami Alytaus lopšelyje-darželyje „Linelis“.
14. Parodos ekspoziciją bus galima pamatyti Alytaus lopšelio - darželio „Linelis“ svetainėje
https://alytauslinelis.lt/
15. Visi dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais (išsiunčiami elektroniniu paštu).
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.
eksponatus.
17.
18.
Benevičiūtė,

Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus
Dalyvių eksponatai negrąžinami.
Išsamesnė informacija suteikiama telefonais: Virginija Gervelienė, 8-625-98430; Jolita
8-671-93525.

Priedas Nr.1
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ
TĖVŲ, MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO
„1 2 3... –„GRAŽI MŪSŲ LIETUVA“
DALYVIO ANKETA
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Autoriaus vardas, pavardė, amžius
Mokytojo vardas, pavardė
El. paštas

Priedas Nr.2
DALYVIO KORTELĖ

VAIKO VARDAS, PAVARDĖ, VAIKO AMŽIUS
UGDYMO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS
PEDAGOGO VARDAS, PAVARDĖ

