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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO  BEI PRADINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ IR VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS 

PARODOS  

„KAIP AŠ ŠVENČIU LIETUVOS GIMTADIENĮ“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo įstaigų kūrybinių 

darbų  virtualios parodos „KAIP AŠ ŠVENČIU LIETUVOS GIMTADIENĮ“ (toliau – parodos) 

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

baigiamąsias nuostatas. 

2. Parodos organizatorius – Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“, Ukmergės g. 19 LT–

49318 Kaunas, tel. 8-37386599, el. paštas gandriukas.kaunas@gmail.com  

3. Paroda skirta ikimokyklinių,  priešmokyklinių ir pradinių ugdymo įstaigų vaikų pilietiškumo 

ir patriotiškumo ugdymui. 

4. Parodą organizuoja Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ mokytojos Rima 

Bradauskienė, Rasa Bareikienė, Agnė Kumpinė, Asta Butkienė.  

5. Parodos koordinatoriai - Kauno lopšelio–darželio „Gandriukas“ direktorė Loreta Aurelija 

Saulevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Jasulaitienė. 

6.  Parodos nuostatai skelbiami Kauno m. lopšelio – darželio „Gandriukas“ internetinėje 

svetainėje, adresu https://www.kaunoldgandriukas.lt/index.php/veikla/projektu-nuostatai 

II SKYRIUS 

 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Parodos tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą ir patriotiškumą. 

8. Parodos uždaviniai: 

8.1. Formuoti tautinio identiteto pradmenis naudojant įvairius meninės veiklos būdus, raiškos 

formas, technologijas bei priemones. 

8.2. Paversti tautinį pažinimą (domėjimąsi savo šalies istorija, jos kultūra, tradicijomis, 

simboliais) smagiais potyriais. 

8.3. Puoselėti vaikų saviraišką, kūrybinius ir meninius gebėjimus. 

8.4. Stiprinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą respublikoje. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 
 

9. Parodos dalyviai – Lietuvos respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

amžiaus vaikai, mokytojai, švietimo pagalbos vaikui specialistai, tėvai (globėjai). 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

10. Dalyviai nufotografuoja, kaip jie šventė Lietuvos gimtadienį įstaigoje ir pateikia 2-3 

kokybiškas nuotraukas JPG formatu arba 1 kelių nuotraukų koliažą. 
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11.  Įkeliant nuotraukas į  uždarą Facebook grupę „Kaip aš švenčiu Lietuvos gimtadienį“ 

nuo 2023 m. vasario mėn. 15 d. iki  2023 m. vasario mėn. 24 d. nurodyti ugdymo įstaigos ir grupės 

pavadinimus, vaikų amžių bei mokytojo ar švietimo pagalbos vaikui specialisto vardą, pavardę. 

Vėliau, po 2023 m. vasario 24 d., įkelti darbai nebus registruojami. 

12.     Dalyvių skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

13. Projekto dalyviams iki 2023 m. kovo 04 d. pažymos ir padėkos raštai už dalyvavimą  

parodoje bus įkelti į uždarą Facebook grupę „Kaip aš švenčiu Lietuvos gimtadienį“. 

14. Mokytojas, švietimo pagalbos vaikui specialistas, pateikdamas nuotraukas, patvirtina, 

kad yra gavęs jose esančių asmenų sutikimą dėl duomenų viešo naudojimo bei patvirtina, kad yra šios 

nuotraukos autorius. 

15. Nuotraukos įkėlimas į uždarą Facebook grupę „Kaip aš švenčiu Lietuvos gimtadienį“ 

laikomas dalyvių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

16. Iškilus klausimams parodos dalyviai gali kreiptis į Kauno lopšelio-darželio 

„Gandriukas“ mokytoją Rasą Bareikienę tel.: 8 61629099 arba el. paštu rimajuo@yahoo.com 

 

 

 

                                                 ___________________________ 
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