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PATVIRTINTA  
Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta““ 

direktoriaus 2017 m. sausio  11  d.   
                                                                                                                            įsakymu Nr. V-9 

  

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

PIEŠINIŲ PARODA 

 „PAPUOŠKIME PRIJUOSTĘ TAUTINIAIS ORNAMENTAIS“  

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Parodą „Papuoškime prijuostę tautiniais ornamentais“ organizuoja Klaipėdos lopšelio-

darželio „Rūta“ pedagogės: Rasa Povilonienė, Toma Balsytė, Daiva Kunelytė - Urbonienė, 

Alma Alunderienė. Koordinatorės - direktorė Inga Petravičienė, tel. 8 (46) 320 164, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gina Šukelienė, tel. 8 (46) 322 326; el. paštas: 

ldarzelisruta@gmail.com 

 Piešinių parodos organizatoriai numato tikslus, laiką, dalyvius.  

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

2. Parodos tikslas – turtinti vaikų etnokultūrinę patirtį, puoselėti tautinį identitetą. 

3. Parodos uždaviniai:  

3.1. atskleisti Lietuvos etnografinių  regionų tautinio rūbo (prijuostė) savitumą, 

3.2. suteikti vaikams galimybes pastebėti ir pavaizduoti tradicinės ornamentikos 

elementus. 

III. VYKDYMO LAIKAS  

4. Paroda vykdoma nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 2017 m. vasario 28 d.   

IV. DALYVIAI  

5. Parodoje gali dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.  

V. PARODOS  ORGANIZAVIMO TVARKA  

6. Piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, pastele, tušu, kreidelėmis, 

flomasteriais, pieštukais ar kt.  

7. Darbas atliekamas ant A4 formato lapo.  

8. Darbas turi būti tvarkingas, atitikti parodos tikslus ir reikalavimus.  
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9. Ant darbų, kitoje lapo pusėje, dešiniajame apatiniame kampe, turi būti priklijuota 

kompiuteriu surinkta kortelė 50x100 mm (žr. 1 priedą), kurioje nurodyta: darbo autoriaus 

vardas, pavardė, amžius,  ugdymo įstaigos  pavadinimas.  

10. Iš vienos ugdymo įstaigos prašome siųsti ne daugiau kaip 3 darbus.  

11. Darbus pristatyti iki  2017 m. vasario mėn. 25 d. adresu: Parodai „Papuoškime  

prijuostę tautiniais ornamentais“,  Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“, I. Simonaitytės g. 

25, LT-95120  Klaipėda. ( Darbai, pateikti vėliau, nebus priimami.)  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

12. Darbai autoriams negrąžinami. 

 13. Visiems parodos dalyviams bus išsiųsti Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ padėkos 

raštai. 

14. Parodos darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ internetinėje 

svetainėje adresu: darzelisruta.lt  nuo 2017 m. vasario 20 d. 

15. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti  darbus įvairiuose tinklalapiuose. 

  

______________________  
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1 priedas    

DALYVIO KORTELĖ  

  
Vaiko vardas, pavardė  

  

  

Vaiko amžius    

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, elektroninis paštas 

 

  

  


