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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ    

VAIKŲ JŲ TĖVŲ IR PEDAGOGŲ 

      DARBŲ „SKRENDA MANO AITVARĖLIS“, SKIRTOS TARPTAUTINEI VAIKŲ    

                           GYNIMO DIENAI PAMINĖTI, PARODOS NUOSTATAI 

  

 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbų „Skrenda mano 

aitvarėlis“ (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, vykdymo tvarką, 

darbų pateikimo formą, apdovanojimus. 

2. Paroda skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai (birželio 1 d.) paminėti ir ikimokyklinio 

ugdymo   įstaigų vaikų, tėvų, pedagogų saviraiškai, kūrybiškumui, išradingumui skatinti. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Alytaus lopšelio – darželio „Linelis“ interneto svetainėje,   

adresu https://alytauslinelis.lt/. 

4. Parodą organizuoja Alytaus lopšelio – darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: 

Janina Brindzaitė, Marytė Peleckienė, Ginvilė Simanavičienė ir Laima Labutytė, meninio ugdymo 

pedagogė. Parodos koordinatorė – Diana Kirkliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

II. SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas(sis), įtraukiant vaikus, jų tėvus, 

mokytojus į aktyvią kūrybinę veiklą. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su šeimos nariais, ikimokyklinėmis 

įstaigomis; 

6.2. skatinti  kūrybiškumą, naujų raiškos formų, technologijų ir originalių sprendimų paiešką, 

kūrybinę iniciatyvą, saviraišką, originalumą.  

6.3. plėsti įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį. 

 



III. DALYVIAI 

 

7. Darbus parodai gali pateikti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Tai gali būti 

ugdytinių darbai, vaiko ir šeimos narių bendras darbas, pedagogo ar pedagogo ir vaikų bendras 

darbas. 

 

                               

IV. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

8. Parodai pateikiami darbai turi būti stabilūs, patvarūs, estetiški, paruošti eksponavimui. 

9. Parodos dalyviai pasirenka medžiagas ir gamina aitvarus, juos dekoruoja įvairiomis     

detalėmis (aitvarai gali būti megzti, nerti, siūti, velti ir kt., pritaikyti eksponavimui lauko erdvėse).    

10. Aitvaro dydis A3 lapo formatas. 

11. Prie aitvaro turi būti pritvirtinta dalyvio kortelė (1 priedas), dalyvio anketa (2 priedas) 

atsiųsta, kartu su aitvaru. 

12. Visos ugdymo įstaigos, dalyvaujančios parodoje, darbus pristato arba siunčia paštu į 

Alytaus lopšelį-darželį „Linelis“, adresu: Jaunimo g. 13, LT-63313, Alytus. 

13. Kilus klausimams, skambinti  Janinai Brindzaitei, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, tel. 

(8 615) 5 21 57. 

14. Kūrybiniai darbai turi būti pristatyti iki 2021 m. gegužės 21 d. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Parodai pateikti darbai nebus grąžinami. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstus darbus naudoti viešinimui (fotografuoti, maketuoti, 

eksponuoti ir pan.). 

17. Darbai bus eksponuojami Alytaus lopšelyje-darželyje „Linelis“ lauko erdvėse ir lopšelio-

darželio interneto svetainėje https://alytauslinelis.lt/. 

18. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti  įstaigos padėkos raštais ir pažyma dėl dalyvavimo 

metodinėje veikloje, kurie bus išsiųsti iš anksto pedagogo nurodytu el. paštu. 

 

____________________________ 

                                                                                                                                                       

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 1 priedas 

 

DALYVIO KORTELĖ 

Prie aitvaro, turi būti pritvirtinta dalyvio kortelė, kurioje nurodyta miestas, ugdymo įstaiga, 

autoriaus vardas, pavardė, pedagogo vardas, pavardė. Tekstas, kortelės kairėje pusėje, rašomas  Times 

New Roman 14 šrifto dydžiu, dešinėje Times New Roman 12 šrifto dydžiu. 
 

Miestas, ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Dalyvio vardas, pavardė  

Pedagogo vardas, pavardė  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                            2 priedas 

DALYVIO ANKETA 

Dalyvio anketa turi būti atsiųsta nurodytu adresu kartu su aitvaru. Tekstas rašomas Times 

New Roman 14 šrifto dydžiu. 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas  

Pedagogo ar vaiko tėvų vardas, pavardė  

Telefonas  

El. paštas  

 

 

 

 


