PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“
direktoriaus 2019 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. V-5

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS
„MANO KNYGELĖS DAR PLONOS“
NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos
„Mano knygelės dar plonos“ (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja tikslą,
uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Parodą organizuoja Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“. Parodą koordinuoja: direktoriaus
pavaduotoja

ugdymui

Kristina

vykristina@gmail.com,

Vyšniauskienė,

ikimokyklinio

ugdymo

tel.

8 688

vyresnioji

11 163,
auklėtoja

el.

p.

Roma

Krisiulevičienė, tel. 8 682 51 096, el. p. roma.krisiuleviciene@gmail.com, vyresnioji
logopedė Vida Prašmutaitė, tel. 8 614 89 029, el. p. v.prasmutaite@gmail.com.
3. Parodos nuostatai skelbiami Alytaus lopšelio darželio „Obelėlė“ tinklalapyje –
www.alytausobelele.lt ir www.ikimokyklinis.lt.

II.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas: paminėti tarptautinę vaikų knygos dieną.
5. Uždaviniai:
5.1. Skatinti vaikus domėtis knygomis, skaitymu.
5.2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, išradingumą, bendradarbiavimą.
5.3. Taikyti savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas.

III.

DALYVIAI

6. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai
ir jų tėvai, pedagogai (auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos
specialistai) (toliau – pedagogai).

IV.

PARODOS ORGANIZAVIMAS

7. Kviečiame vaikus pagaminti knygą.
8. Temos gali būti įvairios, pvz.: pasaka, abėcėlė, vaikų darbų kolekcija ir t. t.
9. Knyga gali būti pagaminta įvairia technika (aplikavimas, piešimas ir pan., gali būti
užrašytas siužeto tekstas).
10. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai.
11. Įstaiga parodai gali siųsti ne daugiau kaip du darbus.
12. Knygos formatas A6, A5, A4.
13. Dalyvio anketą (1 priedas (šriftas – Times New Roman, 12 pt.) siųsti el. p.:
vykristina@gmail.com,
roma.krisiuleviciene@gmail.com,
v.prasmutaite@gmail.com.
14. Kūrybinius darbus siųsti adresu:
Kūrybinių darbų parodai „Mano knygelės dar plonos“
Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“
Šaltinių g. 3
LT- 62346 Alytus
15. Knygos kitoje pusėje apačioje turi būti priklijuota dalyvio kortelė (2 priedas).
16. Kūrybinius darbus siųsti iki 2019-03-31.
17. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami Alytaus lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ nuo 2019 m.
balandžio 1 d. iki gegužės 1 d.
V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
17. Parodos dalyviai bus apdovanoti organizatoriaus padėkos raštais.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
19. Darbai autoriams negrąžinami.

1 priedas

DALYVIO ANKETA
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Ugdymo įstaigos adresas, tel. Nr., el. p.
Pedagogo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija
Pedagogo elektroninis paštas

2 priedas

DALYVIO KORTELĖ
Darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Pedagogo vardas, pavardė,
kvalifikacinė kategorija

