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KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS“ 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALIOS PARODOS „TAU, LIETUVA“, SKIRTOS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAŽYMĖTI, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių virtualios 

kūrybinių darbų parodos „Tau, Lietuva“ (toliau – virtuali paroda), skirtos Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti, nuostatai reglamentuoja parodos aktualumą, 

tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką ir reikalavimus darbams. 

2. Virtualios parodos nuostatai skelbiami socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Auklėtoja 

auklėtojai“, Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ el. svetainėje www.kaunokulverstukas.lt  

 

II. PARODOS AKTUALUMAS 

 

3. Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai džiaugiamės, kad esame laisvi Lietuvos 

piliečiai, didžiuojamės savo gimtąja kalba, kuri yra neįtikėtinai graži, turtinga ir vaizdinga savo 

tarmėmis. Nuo seno gimtajame savo krašte vietiniai gyventojai įvairiose vietose dažniausiai 

kalba tarmiškai. Tačiau nesaugomas tautos lobis – tarmės – šiandien pamažu nyksta, nes 

šeimose vis dažniau kalbama bendrine kalba, jaunimas viešose vietose gėdijasi kalbėti gimtąja 

tarme. O juk nykstant tarmėms, nyksta ir bendrinė kalba. Puoselėkime savo kalbą, patarmes, 

šnektas, etninius vietovardžius, kalbėkimės su vaikais tarmiškai, stiprinkime toleranciją 

tarmėms ir tautos vienybę. 

 

III. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas - įtraukti vaikus, tėvus, ir pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą kuriant tarmišką 

sveikinimą Lietuvai. Pasirinktomis priemonėmis jį dekoruoti, papuošti.  

5. Uždaviniai: 

 Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą, saviraišką ir 

išradingumą. 

 Ugdyti pilietiškumą puoselėjant meilę savo gimtajam kraštui. 

 Susipažinti su gyvenamosios vietos ir kitomis tarmėmis. 

 Plėtoti sakytinę ir rašytinę kalbą, meninę raišką ir aplinkos pažinimo gebėjimus. 

 Ugdyti vaikų estetinį suvokimą. 

 

IV. PARODOS ORGANIZATORIAI 

 

6. Parodos koordinatorė - Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Asta Valaitė.  

7. Virtualią parodą organizuoja Kauno lopšelio – darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Iveta Prapiestienė ir Sandra Kavaliauskienė. Informacija apie parodą teikiama el. 

paštu drasuciai@gmail.com 

http://www.kaunokulverstukas.lt/


 

V. PARODOS DALYVIAI 

 

8. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, tėvai ir pedagogai. 

 

VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ KŪRIMO IR PATEIKIMO TVARKA 

 

9. Vaikai drauge su pedagogais, tėvais pagal savo gyvenamosios vietos tarmę parašo trumpą 

sveikinimą Lietuvai, ir jį dekoruoja, papuošia. 

10.  Parodos dalyviai savarankiškai pasirenka darbelio atlikimo techniką (aplikavimą, štampavimą, 

tautinių raštų motyvus, piešimą ir kitą techniką). Sukurtus, parašytus ir dekoruotus sveikinimus 

nufotografuoja ir kelia į facebook grupę „Tau, Lietuva“ . Virtualiai parodai pateikiami darbai – 

sveikinimai gimtąja tarme „Tau, Lietuva“ skaitmeniniu formatu. Nuotraukos turi būti tik geros 

kokybės, jose turi matytis tik sveikinimas. 

11. Prie nuotraukos turi būti nurodyta ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, el. paštų 

adresai ir dalyvavusių pedagogų vardai bei pavardės. 

12. Vienas dalyvis pateikia tik vieną nuotrauką. 

13. Nuotraukos į facebook grupę „Tau, Lietuva‘ keliamos nuo 2021 m. vasario 15 d. iki 2021 m. 

kovo 8 d. 

14. Virtualios parodos eksponavimas vyks nuo 2021 m. kovo 10 d. youtube.com platformoje 

filmuko formatu, nuorodos bus išsiųstos pedagogams el. paštais. 

15. Visi parodos dalyviai gaus organizatoriaus pažymas apie dalyvavimą parodoje ir padėkas 

elektroniniu paštu (prašome nurodyti teisingą el. paštą). 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Darbų autoriai, pateikdami nuotraukas, asmeninius duomenis (vardą bei pavardę) bei 

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

16.1. Parodai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos 

parodos sklaidos tikslais; 

16.2. 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: mokytojos Iveta Prapiestienė, Sandra Kavaliauskienė 

 


