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                                                                             Direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. 
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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„MANO MAMYTĖ DARBŠTI KAIP BITĖ“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų v aikų, tėvų ir pedagogų 

kūrybinių darbų parodos „Mano mamytė darbšti kaip bitė“ (toliau vadinama paroda) nuostatai 

reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarka. 

2. Parodą organizuoja Vilniaus lopšelis – darželis „Kodėlčiukas“. 

3. Parodos koordinatorės – direktorė Daiva Gudelevičienė, pavaduotoja ugdymui Aušra Kimutytė-

Kulbokienė. Parodos organizatoriai ir rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Kristina 

Baužienė, Jolita Vilčinskaitė-Druskienė, Ingrida Gražienė, Daiva Rupkuvienė. 

4. Kūrybinių darbų paroda skirta Motinos dienai paminėti bei perduoti meilę ir linkėjimus mylimai 

mamai kūrybinio darbelio pagalba. Taip pat atskleisti vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybiškumą. 

5. Parodos nuostatai skelbiami internetinėje svetainėje www.vilniauskodelciukas.lt, Facebook 

grupėje „Auklėtoja auklėtojai“.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Parodos tikslas: per kūrybiškumą, meninę saviraišką ugdyti meilės, padėkos ir pagarbos jausmą 

išaukštinant Mamos svarbą vaiko gyvenime. 

7. Parodos uždaviniai: 

7.1 Kūrybinio proceso metu skatinti vaikus perduoti meilę mamai. 

7.2 Skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas. 

http://www.vilniauskodelciukas.lt/


7.3  Ugdyti išradingumą bei estetinį suvokimą. 

 

III. DALYVIAI 

 

8. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų mokytojai ir 

tėveliai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Parodos dalyviai gamina erdvines (pakabinamas) bitutes, naudojant įvairias technikas bei 

priemones (panaudojant antrines žaliavas, siūlus, sagas, audinio atraižas, vielutes ir kt.). 

10. Darbų kiekis iš vienos įstaigos neribojamas. 

11. Užpildytą dalyvio paraišką (priedas 1) atsiųsti el. paštu  mama.darbsti.bite@gmail.com iki    

2021 m. balandžio mėn. 15 d. 

12. Kūrybinius darbus ir dalyvio kortelę (priedas 2) siųsti iki 2021 m. balandžio 30 d. adresu 

Laisvės pr. 59, LT – 07190 Vilnius. 

13. Paroda vyks nuo 2021 m. gegužės 3-31 d. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Kodėlčiukas“ 

(Pavilnionių filiale). 

14. Parodos nuotraukos bus talpinamos internetinėje svetainėje www.vilniauskodelciukas.lt 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Visi parodos dalyviai gaus padėkos raštus, kurie bus išsiųsti paraiškoje nurodytu elektroniniu 

paštu. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę parodos metu atsiųstus darbus naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti. 

17. Kūrybiniai darbai nebus grąžinami. 

18. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu mama.darbsti.bite@gmail.com  
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Priedas 1 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„MANO MAMYTĖ DARBŠTI KAIP BITĖ“ 

 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

El. pašto adresas (juo bus 

siunčiama padėka) 

 

Kūrybinio darbo autoriaus 

vardas, pavardė, amžius 

 

 

Priedas 2 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Kūrybinio darbo autoriaus 

vardas, pavardė, amžius 

 

 


