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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

FOTONUOTRAUKŲ PARODOS „KVEPIA KALĖDOMIS“  

NUOSTATAI 

 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų  fotonuotraukų parodos „Kvepia Kalėdomis“ 

nuostatai reglamentuoja parodos aktualumą, tikslą, uždavinius, projekto organizatorius, dalyvius, 

kūrybinių darbų (nuotraukų) kūrimo ir pateikimo tvarką, kūrybinių darbų (nuotraukų) viešinimo tvarką, 

parodos dalyvių apdovanojimą. 

2. Fotonuotraukų parodos nuostatai skelbiami Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ 

internetinėje svetainėje, adresu https://www.kaunokulverstukas.lt/, facebook grupėje „Auklėtoja 

auklėtojai”. 

 

II. PARODOS AKTUALUMAS 

3. Gruodžio mėnuo yra ypatingas metas, kuomet visi laukiame pačios gražiausios šventės – Šv. 

Kalėdų. Pašėlusioje laiko tėkmėje ir šventinės nuotaikos šurmulyje suraskime laiko sustoti, drauge pabūti 

su šeima, ramiai pasikalbėti apie artėjančią šventę, kuri yra lydima ne tik dovanų, bet ir nepakartojamų, 

tik jai būdingų aromatų.  

Ar užuodžiate iš lėto artėjančias Kalėdas? Jos ateina tyliai, kvepia gyva eglute, mandarinais, 

cinamonu ir imbieriniais sausainiais. O kad Kalėdos ne tik džiugintų akį, bet ir jas galėtumėte užuosti, 

šventinį kvapą prisiviliokime patys: jaukiai šeimos ratelyje, tamsiais vakarais kurdami kalėdinius 

darbelius.  

Pradžiuginkime vieni kitus savo rankomis kurtais darbeliais, pasidalinkime vieni su kitais savo 

širdžių šiluma ir gražiu palinkėjimu. 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas - aktyvinti šeimas kūrybiniam bendravimui, laukiant Šv. Kalėdų. 

4.1. Uždaviniai: 

https://www.kaunokulverstukas.lt/


 Skatinti šeimos narius bendrauti, džiaugtis artėjančiomis Kalėdomis; 

 Kurti originalius darbelius, panaudojant netradicines medžiagas; 

 Dalintis kūrybinėmis idėjomis su kitais bendruomenės(-ių) nariais. 

 

III. PARODOS ORGANIZATORIAI 

 

5. Parodos kuratorius: Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Asta Valaitė. 

6. Parodos organizatorės: Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Nida Jurkevičienė, vyresnioji mokytoja Viktorija Voronko, mokytoja Nadiežda Vinogradova. 

7. Parodos organizavimo klausimais konsultuoja mokytoja Viktorija Voronko mob. tel. 

867841772. 

 

IV. PARODOS DALYVIAI 

 

8. Kūrybinių darbų parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenės, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, jų tėvai ir 

mokytojai. 

 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ KŪRIMO IR PATEIKIMO TVARKA 

 

9. Vaikai su tėveliais ar mokytojais (ant kartono, akvarelės lapo ir kitų medžiagų) kuria įvairaus 

dydžio ploštuminius ar erdvinius kvepiančius darbelius, panaudodami įvairius prieskonius, džiovintus 

vaisius ar daržoves kitas gamtines medžiagas (pvz.: vanilę, cinamono lazdeles, imbierą, aguonas, 

džiovintus mandarinus, apelsinus, eglės šakeles ir pan.). 

10. Vaikai drauge su tėvais/mokytojais darbeliui sugalvoja pavadinimą ir kalėdinį palinkėjimą, 

darbelį nufotografuoja.  

11. Parodos nuotrauka ir užpildyta dalyvio anketa (žr. priedą nr. 1) atsiunčiama parodos 

organizatoriams iki 2020 m. gruodžio 9 d. el. p. kvepiakaledomis3@gmail.com.   

12. Parodai atsiųstų kūrybinių darbų fotonuotraukos bus viešinamos Kauno lopšelio-darželio 

„Kūlverstukas“ internetinėje svetainėje adresu: www.kaunokulverstukas.lt nuo 2020 m. gruodžio 14 d. 

Parodoje dalyvavusiems mokytojams bus išsiųstos pažymos ir padėkos vaikams. 

 

mailto:kvepiakaledomis3@gmail.com
http://www.kaunokulverstukas.lt/


 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Darbų autoriai, pateikdami nuotraukas, asmeninius bei grupės auklėtinio duomenis (vardą bei 

pavardę) bei kontaktinę informaciją (el. pašto adresą) tampa parodos dalyviais, bei sutinka, kad: 

13.1. Parodai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos parodos 

sklaidos tikslais; 

13.2. Nuotraukų autoriai, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. 

Pateikdami kūrybinius darbų nuotraukas parodai, jie patvirtina, kad yra šių nuotraukų autoriai. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Nuostatus parengė: mokytoja Viktorija Voronko, mokytoja Nida Jurkevičienė 

  



 

Priedas Nr. 1 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

FOTONUOTRAUKŲ PARODOS „KVEPIA KALĖDOMIS“  

 

DALYVIO ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, el. pašto 

adresas 

 

Kūrybinio darbelio autoriaus vardas, pavardė  

Kūrybinio darbelio pavadinimas  

Kalėdinis palinkėjimas  

Pedagogo vardas, pavardė,  el. pašto adresas  

 


