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KAUNO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA  „METŲ  LAIKAI  VAIKO  AKIMIS “         

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Kauno miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

,,Metų laikai vaiko akimis“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, 

atsakingus vykdytojus, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.  

 Paroda skirta tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, gamtosauginę ir 

kūrybinę savivoką. 

 Parodos organizatorius – Aleksoto lopšelis - darželis, Antanavos g. 17, Kaunas LT – 46274. 

 Parodos nuostatai skelbiami Kauno Aleksoto lopšelio – darželio interneto svetainėje 

https://aleksotas.kaunas.lm.lt  

 Parodos aktualumas: 

Žiema – tai metų laikas  suteikiantis  galimybę  ilgais tamsiais vakarais pabūti drauge. Tai puikus metas 

atskleisti naujas idėjas darželyje kartu su grupės draugais, atrasti naujų kūrybinių erdvių namuose su tėveliais. 

Padėkime vaikams suvokti, kad esame gamtos dalis, saugodami gamtą saugome save. Kiekvienas metų laikas 

yra unikalus ir savaip žavus savo spalvomis, įvykiais, šventėmis, žmogaus darbais, ir gamtos išdaigomis. 

Suteikime vaikams džiaugsmo būdami šalia ir skatinkime juos kurti. 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiško kūrybiškumo  gebėjimus, 

išreiškiant asmeninį (racionalųjį, fantastinį, eksperimentinį) požiūrį vaizduojant metų laikus. 

Parodos uždaviniai:  

 Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 Sudaryti sąlygas  patirtiniam mokymuisi, ieškant naujų  neįprastų metodų vaiko kūrybinei vizualinei 

raiškai. 

 Plėtoti įvairias menines ir pažintines veiklas bei formas.  

 Teikti vaikams ir bendruomenėms pozityvių išgyvenimų, naujai atrasti kūrybines erdves  ugdymo įstaigose 

ir namuose. 

                                            III. DALYVIAI 

 

 Parodoje kviečiami dalyvauti Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  įstaigų ugdytiniai, 

pedagogai, tėveliai (globėjai). 



 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 Parodos organizatorius – Aleksoto lopšelis - darželis, Antanavos g. 17, Kaunas LT – 46274. 

 Parodos   koordinatorė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Karalkevičienė. 

 Parodos rengėjai ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rita Karalkevičienė ir Taura Varžukaitė, 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Balčiūnienė ir Nijolė Janeliūnienė, logopedė Violeta 

Pašvenskienė. 

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. 

 Socialiniai partneriai – V. Kudirkos viešoji biblioteka Aleksoto padalinys. 

 Kūrybinių darbų paroda vyks  2019 m. sausio 17 d. – vasario 18 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, 

Vytauto pr. 44. 

 Nuo vasario 22 d. – kovo 15 d. -  V. Kudirkos viešosios bibliotekos Aleksoto padalinyje, Veiverių g. 43, 

Kaunas. 

 Dalyvių registracija  paraiška (priedas Nr. 1) pateikiama iki 2018 m.  gruodžio 14 d.  elektroniniu 

paštu  ritone2017@gmail.com  

 

V. REIKALAVIMAI KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMUI 

 

 Parodai pateikiami individualūs ugdytinių arba su šeima atlikti darbai. 

 Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika (piešimas, tapymas, aplikavimas, karpymas, vėlimas, 

lankstymas, kaip skulptūrinės ar erdvinės pastatomos arba pakabinamos kompozicijos). 

 Pastatomos ar pakabinamos kompozicijos turi būti visų metų laikų, t. y., keturios ir ne mažesnės kaip 20 cm. 

Visi darbai turi būti pažymėti kortele (priedas Nr. 2). 

 Keturi A4  lapo darbai (keturi metų laikai) priklijuoti ant A1 formato pilko standaus kartono, kad 

pakabinus nesideformuotų. 

 Iš vienos įstaigos gali būti iki  3 komplektų .  Komplektas – tai, A1 formato standaus pilko kartono lapas ant 

kurio suklijuoti keturi A4 darbai arba keturios kompozicijos.  

  Pageidautina, kad visi keturi darbai A1 komplekte (ruduo, žiema, pavasaris, vasara) būtų  vertikalūs. 

 Jeigu A1 komplekte darbai skirtingų autorių, tai šalia A4 darbo  dešinės pusės kampo ant A1 turi būti 

priklijuota kortelė (priedas Nr. 2). Tačiau jei visi keturi metų laikai to paties autoriaus ir mokytojo -  kortelę 

(priedas Nr. 2) tvirtinkite A1 lapo apatiniame dešiniajame kampe. 

 Darbai parodai pristatomi iki 2019 m. sausio 4 d. adresu: Aleksoto lopšelis – darželis, Antanavos g. 

17, Kaunas. 

VI. VERTINIMAS 

 

 Pedagogams, dalyvavusiems parodoje, bus įteiktos KPKC pažymos. 
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 Ugdytiniai ir jų šeimos, dalyvavę parodoje, bus apdovanoti Kauno Aleksoto lopšelio – darželio  padėkomis 

(išsiųsime el.paštu). 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 Darbai autoriams negrąžinami. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose 

leidiniuose bei interneto svetainėse. 

 Iškilus klausimams parodos dalyviai gali kreiptis  tel.:  860374727 (Rita); el. paštu  ritone2017@gmail.com;  

tel:  861886009 (Nijolė); tel: 867978140 (Taura). 

 

 

1 PRIEDAS 

 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas  

Ugdytinių amžius, skaičius  

Kokio tipo darbai (A1 formate, erdviniai – pastatomi, 

pakabinami) 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Pedagogo  el. p. adresas, telefono numeris  

 

2 PRIEDAS 

 

PARODOS DALYVIO KORTELĖ 

 

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS  

VAIKO  VARDAS,  PAVARDĖ, AMŽIUS 

JEIGU  VAIKAS DARBĄ  ATLIKO  SU 

ŠEIMA -  PARAŠYKITE  

 

PEDAGOGO VARDAS,  PAVARDĖ  

 

 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti :) 

 

Kaunas, 2018 
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