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      PATVIRTINTA  

                                                                                            Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“                                                                

                                                                                            direktoriaus  2019 m.  sausio 14 d.   

                                                                                            įsakymu Nr. V-11   

  

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA 

 

„ŽALIUOK, RŪTELE, MAŽOJ ŠIRDELĖJ“ 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Klaipėdos lopšelis – darželis „Rūta“ kviečia ikimokyklines ugdymo įstaigas, turinčias 

„Rūtos“ ar „Rūtelės“ pavadinimą dalyvauti kūrybinių parodoje „ŽALIUOK, RŪTELE, 

MAŽOJ ŠIRDELĖJ“. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogės: Rasa 

Povilonienė, Toma Bernatavičienė, Alma Alunderienė. Koordinatorės – direktorė Inga 

Petravičienė, tel. 8 603 98590, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gina Šukelienė,                 tel. 

8 603 98591; el. paštas: ldarzelisruta@gmail.com 

Kūrybinių darbų parodos organizatoriai numato tikslus, laiką, dalyvius.  

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

2. Parodos tikslas –ugdyti vaikų meninius, kūrybinius gebėjimus, saviraišką atsižvelgiant į 

tautos kultūrą, paveldą, tradicijas, vertybines nuostatas, suburiant vaiko šeimą ir jo ugdytojus 

įprasminti rūtos svarbą, prasmę.  

3. Parodos uždaviniai:  

3.1. kūrybiškai ir išradingai taikyti įvairius metodus, technikas, medžiagas ir 

spalvas; 

3.2. įtraukti vaikus, jų šeimos narius ir mokytojus į kūrybinę veiklą; 

3.3. sudaryti sąlygas kūrybiškumo, saviraiškos, meninių gebėjimų ir liaudies 

tradicijų puoselėjimui, sklaidai, siekiant patirti kūrybinį džiaugsmą, 

pasididžiavimą savo darbu ir gebėjimais; 

3.4. aktyvinti įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą; 

3.5. kūrybiniais darbais puošti pasirinktas erdves. 

III. VYKDYMO LAIKAS  

4. Paroda vykdoma nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d.   

IV. DALYVIAI  

5. Parodoje gali dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, mokytojai, šeimos 

nariai. 
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V. PARODOS  ORGANIZAVIMO TVARKA  

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

flomasteriais, pieštukais ar kt.  

7. Darbo dydis- Jūsų pasirinktas formatas.  

8. Darbas turi būti tvarkingas, atitikti parodos tikslus ir reikalavimus.  

9. Ant darbų, dešiniajame apatiniame kampe, turi būti priklijuota kompiuteriu surinkta kortelė 

50x100 mm (žr. 1 priedą), kurioje nurodyta: mokytojo vardas ir pavardė, darbo autoriaus 

vardas, pavardė ir amžius,  ugdymo įstaigos  pavadinimas.  

10. Darbų skaičius neribojamas.  

11. Darbus pristatyti iki  2019 m. vasario 28 d. adresu: Parodai „Žaliuok, rūtele, mažoj 

širdelėj“,  Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“, I. Simonaitytės g. 25, LT-95120  Klaipėda.        ( 

Darbai, pateikti vėliau, nebus priimami.)  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

12. Darbai autoriams negrąžinami. 

 13. Mokytojams, kurių ugdytiniai dalyvaus parodoje, bus išsiųsti padėkos raštai elektroniniu 

paštu. 

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

adresu: www.darzelisruta.lt ir eksponuojami  įstaigoje. 

15. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti  darbus įvairiuose tinklalapiuose. 

 

 

______________________  
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1 priedas    

DALYVIO KORTELĖ  

  

Mokytojo vardas, pavardė  

  
 

Vaiko vardas, pavardė, amžius   

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, elektroninis paštas 
 

 


