
PATVIRTINTA 

Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ 

direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. 

įsakymu Nr. V1-60 

 

NACIONALINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

PEDAGOGŲ IR VAIKŲ VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„EKO MUZIKUOJANTIS ROBOTUKAS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Nacionalinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, tėvų, pedagogų kūrybinių 

darbų iš antrinių žaliavų parodos „Eko muzikuojantis robotukas“ (toliau – Paroda) nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato tikslą ir uždavinius, dalyvius, parodos organizavimą, apdovanojimą, organizatorių ir 

koordinatorius. 

 2. Parodos organizatorius – Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau – Organizatorius). 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 3. Parodos tikslas – plėtoti aplinkosaugines idėjas kūrybiškai panaudojant antrines žaliavas. 

 4. Uždaviniai: 

 4.1. skatinti antrinių žaliavų panaudojimą ir formuoti ekologijos reikšmės žmogui ir gamtai 

sampratą; 

 4.2. ugdyti meninius gebėjimus ir kurti mėgstamiausią žaislą; 

 4.3. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

 5. Parodoje gali dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, tėvai, pedagogai. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

 6. Parodos trukmė – 2020 m. lapkričio 3 d. – 2020 m. lapkričio 27 d. 

 7. Kūrybinis darbas-robotukas kuriamas panaudojant antrines žaliavas (plastikas, pakavimo 

dėžutės, sagos, audinių ar megztos atraižos ir kt.), muzikos rašto elementus (nata, smuiko raktas ir kt.) ar 

muzikos instrumentus (smuikas, gitara ir kt. kuriami iš antrinių žaliavų). Parodai pateikiamos estetiškų, 

tvarkingų, kūrybiškai antrinių žaliavų panaudojimą atspindinčių darbų nuotraukos (be vaikų). 

 8. Iš vienos įstaigos siunčiamos ne daugiau kaip 5 kūrybinių darbų nuotraukos. 



 9. Parodos dalyvių paraiškos-dalyvių kortelės (1 priedas) ir nufotografuoti kūrybiniai darbai 

(nesumažinta, kokybiška skaitmeninė JPG nuotrauka) siunčiami elektroninio pašto adresu 

vippka.vaikams@gmail.com iki 2020 m. lapkričio 27 d.  

10. Parodos kūrybinių darbų nuotraukos publikuojamos internetinėje svetainėje 

https://www.facebook.com/vippka.vaikams.3 

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

 

11. Parodos dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkomis (siunčiamos el. paštu). 

 

VI SKYRIUS  

ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS 

 

12. Parodos organizatorius – Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“. 

Įstaigos adresas: Aušros g. 21, 57163 Kėdainiai. 

Įstaigos telefonas: +370 347 56311. 

Įstaigos elektroninio pašto adresas: https://pasaka.kedainiai.lm.lt/ 

13. Parodos koordinatoriai – Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Rasa Juknevičienė, meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Sandra Šulskienė elektroninis 

paštas vippka.vaikams@gmail.com, tel. mob. +370 614 86388, +370 688 31456. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Darbai, neatitinkantys Parodos reikalavimų, per vėlai pristatyti nebus publikuojami. 

15. Pateikdami darbus Parodos dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia Parodos Organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Parodai 

pateiktus kūrybinius darbus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 

16. Parodos Organizatorius neatsako už viešoje erdvėje publikuojamų darbų asmens duomenų 

apsaugą. Tuo rūpinasi Parodoje dalyvaujančios įstaigos. 

 

Konkurso Organizatorius esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

–––––––––––––––––––– 
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Parodos 

„Eko muzikuojantis robotukas“ 

1 priedas 

 

 

DALYVIO KORTELĖ 
 

Parodos dalyvio darželio/mokyklos 

pavadinimas, el. pašto adresas, 

telefono numeris 

 

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius  

 

 

Kūrybinio darbo pavadinimas 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, el. pašto 

adresas, telefono numeris 

 

 

 

 

UŽPILDYTI VISUS LAUKUS! 

 

 

Kūrybinių darbų nuotraukos su užpildyta parodos dalyvio kortele siunčiami el. p. 

vippka.vaikams@gmail.com iki 2020 m. lapkričio 27 d. 
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