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 RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

MENINĖS KŪRYBOS PARODOS  „SAULĖ – GYVYBĖS IR SVEIKATOS ŠALTINIS“ 
NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės kūrybos parodos 

„Saulė – gyvybės ir sveikatos šaltinis“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, 
dalyvius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių apdovanojimą. 

2. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“, Debreceno g. 43, LT-94164 
Klaipėda, tel. (8 46) 346 246, el. paštas sekretoriatas@pusaite.lt. Projekto nuostatai bus skelbiami 
įstaigos internetinėje svetainėje www.pusaite.lt 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  
3. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinius gebėjimus. 
4. Uždaviniai: 
4.2.  skatinti vaikus įgyvendinti kūrybines idėjas, fantazijas, svajones; 
4.3.  plėtoti vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtį; 
4.4.  padėti vaikams atskleisti save įvairiomis meno priemonėmis ir būdais; 
4.5.  bendradarbiauti su bendraamžiais iš kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 
 

III. INFORMACIJA APIE PARODĄ 
 
5. Tai meninė – kūrybinė fotonuotraukų paroda, skirta Saulės dienai paminėti. 
6. Gegužės 3-ioji yra skelbiama Saulės diena. Saulės šviesa padeda įveikti kai kurias fizines ir 

psichologines ligas. Saulės šviesa – puikus vitamino D šaltinis. Saulė – tai energijos, gyvybės, geros 
nuotaikos bei sveikatos šaltinis. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į saulės energijos galimybes. Kiekvieną 
dieną kylanti saulė suteikia mums viltį ir tikėjimą šviesesne ateitimi. 

 
IV. DALYVIAI 

 
7. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

ugdytiniai, mokytojai, ugdytinių tėvai. 
 

V. ORGANIZAVIMO TVARKA IR DARBŲ PATEIKIMAS  
 

8. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ neformaliojo ugdymo mokytoja 
Dainora Paškauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Lekavičienė. Parodos koordinatorė 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Anuprevičienė. 

9. Kūrybiniai darbai kuriami įvairia technika iš pasirinktų medžiagų ir nufotografuojami. 
Nuotraukose negali matytis vaikų veidai. 

10. Nuotraukos parodai iki gegužės 3 d. įkeliamos į facebook uždarą grupę „Saulė – gyvybės 
ir sveikatos šaltinis“. 



 

11. Nuotraukų paroda bus eksponuojama nuo 2021 m. gegužės 16 d. iki 2021 m. birželio 3 d. 
Facebook uždaroje grupėje „Saulė – gyvybės ir sveikatos šaltinis“. 
 

VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 
 

12. Visi parodos dalyviai gaus padėkos raštus už dalyvavimą. 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

13. Fotografijos, atsiųstos vėliau nurodyto termino ir neatitinkančios parodos tematikos, nebus 
eksponuojamos. 
 

                                                    . 
 


