
 

 PATVIRTINTA 

                                                                                             Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“  

      direktoriaus 2023 m. vasario 24 d.  

                                                                                             įsakymu Nr. V-27 
 

 
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ-MAKETŲ PARODOS „ĮDOMUSIS 

KLAIPĖDOS KRAŠTAS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

parodos „Įdomusis Klaipėdos kraštas“ (toliau–paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius,  dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Parodos organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“ Naujakiemio g. 8, 

Klaipėda, tel.  (8 46) 34 57 84, el. p. egluteklaipeda@gmail.com, kūrybiškumo ugdymo grupė: 

neformaliojo (papildomo) ugdymo mokyta Viktorija Burvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Renata Marcinkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga 

Tarvydienė (toliau – organizatoriai). 

3. Parodos nuostatai bus skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje – https://eglute.darz.lt/, 

bei FB grupėse: „Įdomusis Klaipėdos kraštas“, „Auklėtoja auklėtojai“. 

4. Parodos trukmė 2023-02-27–2023-04-01. 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumo ir tautiškumo jausmą, kūrybinius gebėjimus, 

bendradarbiavimo įgūdžius,  domėjimąsi Klaipėdos krašto ir Lietuvos istorija bei kultūra, kuriant 

maketus, Klaipėdos krašto prijungimo 100-mečiui bei Kovo 11-ąjai Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti. 

6.  Uždaviniai: 

6.1. kurti palankią aplinką ir sąlygas vaikams kūrybiškai veikti, bendrauti; 

6.2. skatinti pedagogus ieškoti naujų pilietiškumo ugdymo būdų, dirbant su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikais; 

6.3. ugdyti ir puoselėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintinę patirtį; 

6.4. lavinti vaikų konstravimo įgūdžius ir erdvinį mąstymą, panaudojant STEAM elementus; 

6.5. skatinti vaikus pažinti Klaipėdos kraštą bei jo istoriją, kuriant maketą, kuris atspindėtų 

vieną iš išvardintų Klaipėdos krašto lankytinų vietų ar objektų (Baltijos jūros pakrantė, Nidos 

kopos, Ventės ragas, Klaipėdos jūrų muziejus bei delfinariumas, Klaipėdos miesto senamiestis, 

Mingės kaimas); 

6.6. dalintis gerąja patirtimi bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis. 
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III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7.   Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinai 

bei  pedagogai. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Paroda organizuojama nuo 2023 m. vasario 27 d. iki 2023 m. balandžio 1 d. 

9. Parodos dalyviai, pasirinkdami savarankiškai meninės raiškos priemones, kuria maketus 

skirtus Klaipėdos krašto prijungimo 100-mečiui bei Kovo 11-ąjai Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti. Maketuose turi atsispindėti viena iš šių Klaipėdos krašto vietų: Baltijos 

jūros pakrantė, Nidos kopos, Ventės ragas, Klaipėdos jūrų muziejus bei delfinariumas, Klaipėdos 

miesto senamiestis, Mingės kaimas. 

10. Maketo dydis: ilgis nuo 1 m., plotis nuo 1 m., aukštis nėra ribojamas, tačiau nuotraukoje 

turi būti matomas visas maketas. 

11. Maketai fotografuojami ir keliami į FB grupę „Įdomusis Klaipėdos karštas“ arba 

siunčiami el. paštu kurybiskumas.eglute@gmail.com, nurodant įstaigą, grupės pavadinimą, vaikų 

amžių, mokytojo vardą ir pavardę bei pasirinktą atspindėti vietą ar objektą. Dalyvio anketa (priedas) 

siunčiama el. paštu kurybiskumas.eglute@gmail.com. 

12. Darbai kolektyviniai, vieną maketą kuria viena ugdytinių grupė. Darbų skaičius iš vienos 

ugdymo įstaigos nėra ribojamas. 

13. Parodos metu atsiųstos nuotraukos bus naudojamos kūrybinių darbų virtualaus pristatymo 

kūrimui „Įdomusis Klaipėdos kraštas“.  

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Visiems parodos dalyviams iki 2023 m. balandžio 20 d. elektroniniu paštu bus išsiųsti 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus padėkos raštai  ir nuoroda į virtualų pristatymą 

„Įdomusis Klaipėdos kraštas“. 

15. Darbų autoriai, pateikdami nuotraukas su kūrybiniais darbais, tampa parodos dalyviais ir 

sutinka, su visomis parodos nuostatomis ir sąlygomis, darbų viešinimu uždaroje FB grupėje 

„Įdomusis Klaipėdos kraštas“ bei patvirtina savo darbo originalumą. 

16. Organizatoriai turi teisę keisti ar papildyti parodos nuostatus. 
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Priedas  

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ IR PEDAGOGŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ-MAKETŲ PARODOS 

 „ĮDOMUSIS KLAIPĖDOS KRAŠTAS“ 

DALYVIO ANKETA 

Miestas, įstaigos pavadinimas  

Įstaigos el. paštas  

Dalyvaujančios grupės pavadinimas, 

vaikų amžius 

 

Pasirinktos atvaizduoti Klaipėdos krašto 

vietos ar objekto pavadinimas 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Ar sutinkate su visomis parodos 

sąlygomis  nuostatomis? 
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