
 

                                                                                        PATVIRTINTA  

                                                                                        Vilniaus lopšelio - darželio „Kodėlčiukas“  

                                                                                        Direktoriaus 2021 m. kovo 24 d.  

                                                 įsakymu Nr. V-55 

 

RESPUBLIKINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„MANO MAŽUOSE DELNIUKUOSE – DIDELI JAUSMAI“ 

NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

parodos „Mano mažuose delniukuose – dideli jausmai“ (toliau vadinama paroda) 

nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką ir 

dalyvavimo sąlygas.  

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

3. Parodos koordinatorė – direktorė Daiva Gudelevičienė. Parodos organizatoriai ir rengėjai 

– ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Kavaliauskaitė (el.paštas: 

aurelijakavaliauskaite1@gmail.com), socialinė pedagogė Neringa Stankuvienė 

(el.paštas: kodelciukas.soc.pedagoge@gmail.com), Aušra Kimutytė-Kulbokienė  

(el.paštas: ausra.kimutyte@gmail.com).  

4. Nuotraukų paroda skirta atskleisti vaikų kūribiškumą, tarpusavio santykių bendravimo 

stiprinimą, atpažinti savo jausmus ir emocijas, patyčias.   

5. Parodos nuostatai skelbiami  internetinėje svetainėje www.vilniauskodelciukas.lt skiltyje 

„Naujienos“.  

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

6. Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus atskleisti 

jausmus ir emocijas per meninę raišką ir kūrybiškumą pasitelkiant vizualinės raiškos 

priemones: akvarelę, splavotą popierių, spalvotus pieštukus ir kt. kūrybiškumą 

atskleidžiančias priemones. 

7. Parodos uždaviniai: 

7.1. Paskatinti šeimas kurti tarpusavio draugiškus santykius pokalbių apie jausmus ir 

emocijas šeimos aplinkoje bei bendros kūrybiškos veiklos pagalba;  
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7.2. Padėti vaikui pajusti džiaugsmą, kuriant ir bendradarbiaujant su bendraamžiais; 

7.3. Siekti, kad vaikai pajaustų, jog jie yra svarbūs, mylimi ir visada išgirsti; 

7.4. Skatinti bendradarbiavimą tarp šalies pedagogų ir bendruomenės.  

 

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

8. Parodoje kviečimi dalyvauti: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų 

mokytojai ir tėveliai.  

9. Individualūs ar kolektyviniai vaikų kūrybiniai darbeliai, piešti ir dekoruoti pasirinktomis 

priemonėmis, fotografuojami ir siunčiami su  1-2 sakinių aprašymais, mintimis apie 

jausmus,emocijas (žr. priede).   

10. Užpildyti dalyvio paraišką (priedas) ir ją, nurodant laiško temą “Mano mažuose 

delniukuose – dideli jausmai”, atsiųsti el.paštu  kodelciukas.soc.pedagoge@gmail.com 

iki 2021 m. balandžio mėn. 15 d.   

11. Iškilus neaiškumams, klausimams skambinti: Neringa: 8 676 99750, Aurelija: 8 624 

06136, Aušra: 8 675 52472 

12.  Atkreipiame dėmesį, kad pateikdami medžiagą kūrybinių darbelių parodai, pedagogai 

prisiima atsakomybę už jos viešinimą (reikia turėti tėvų sutikimus rodyti vaiko veidą 

arba naudoti nuotraukas, kuriose nesimatytų vaikų veidų). 

13. Paroda bus eksponuojama internetinėje svetainėje www.vilniauskodelciukas.lt  

 

APDOVANOJIMAI 

 

14. Visiems parodos dalyviams nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti 

organizatoriaus padėkos raštai.  

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina šios nuotraukos autorystę. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

16. Pateikdamas kūrybinį darbą parodai autorius tampa parodos dalyviu ir sutinka, kad jo 

asmeniniai duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams 

vykdyti. 

17.  Organizatoriai pasilieka teisę parodos metu atsiųstas nuotraukas, aprašus naudoti 

neatlygintinai, viešai publikuoti darbus.  

18. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu kodelciukas.soc.pedagoge@gmail.com 
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RESPUBLIKINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ  PARODOS „MANO MAŽUOSE 

DELNIUKUOSE – DIDELI JAUSMAI“ NUOSTATŲ 

                                                                                                                                                       

Priedas  

 

 

 

Kūrybinio darbelio autoriaus vardas pavardė 

_____________________________________________________________________ 

 

Amžius  ___________________________________________ 

 

Įstaiga   ____________________________________________ 

 

     Vaiko mintys apie jausmus, emocijas ______________________________________ 

 

      ______________________________________________________________________ 

               

      Pedagogo vardas pavardė 

      _____________________________________________________________________ 

 

 

 


