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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS FOTO PARODOS 

 „ŽIBANTIS KALĖDŲ MIESTELIS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROJI DALIS 

 

                1.  Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

virtualios fotoparodos „Žibantis Kalėdų miestelis“ (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja 

parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo, vykdymo tvarką, eigą, 

dalyvavimo sąlygas. 

                2. Virtualią parodą organizuoja Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio 

ugdymo skyrius, adresas Stadiono g. 1, Skriaudžiai, Veiverių sen. Prienų r. sav. Parodos 

organizatorės – ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytoja Rasa Jarmakienė, el. paštas 

rasa.jarmakiene@gmail.com, mokytojos padėjėja Rita Šarkauskienė, koordinatorė – Prienų rajono 

Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aidutė Jurešienė, partneris – 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3. Virtualios parodos tikslai – plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

meninius gebėjimus ir kūrybiškumą bei stiprinti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų, 

suburiant bendrai veiklai. 

4. Uždaviniai: 

          4.1. puoselėti vaikų vaizduotę, skatinti vaikų ir pedagogų kūrybiškumą, įgyvendinant 

kūrybines idėjas ir fantazijas; 

          4.2. puoselėti tradicijas, supratimą apie Šv. Kalėdas, jų prasmę – ugdyti meninę raišką ir 

kūrybinius gebėjimus kuriant Kalėdų miestelį iš gamtinių ir antrinių žaliavų; 

 4.3. patirti fotografavimo džiaugsmą, atskleidžiant kūrybinės raiškos būdus; 

          4.4. surengti virtualią fotoparodą „Žibantis Kalėdų miestelis“.   

 

III SKYRIUS 

FOTOPARODOS DALYVIAI 

 

 5. Virtualioje parodoje dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikai ir pedagogai. 
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IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

6.  Ugdymo įstaigos pateikia ne daugiau kaip po 2–4 nuotraukas. 

7. Parodos dalyviai, pasitelkdami savarankiškai pasirinktas gamtinės ir antrinės žaliavos 

priemones, kuria žibantį Kalėdų miestelį. Darbai gali būti atlikti įvairia technika: siūti, pinti, lipdyti, 

klijuoti, aplikuoti ir kt.  

8. Atlikti kūrybiniai darbai turi būti nufotografuoti, o skaitmeninės nuotraukos patalpintos  į 

sukurtą virtualią Facebook grupę „Žibantis Kalėdų miestelis“. Nuorodos adresas –  

https://www.facebook.com/groups/2031461973727475 

9. Įkeldamas nuotrauką parodos dalyvis turi nurodyti: įstaigos pavadinimą, grupės 

pavadinimą, mokytojų vardus, pavardes. Nuotraukose vaikų veidų neturi matytis. 

10. Pateikdamas nuotraukas, asmuo patvirtina, kad turi sutikimą šias nuotraukas ir asmens 

duomenis naudoti parodoje. 

11. Kūrybinių darbų paroda vyks virtualioje erdvėje, socialinio tinklo Facebook grupėje. 

Nuotraukos keliamos nuo 2022 m. lapkričio 21 d. iki gruodžio 19 d.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Kūrybinių darbų fotoparodos dalyviams bus išsiųstos organizatorių padėkos už 

dalyvavimą parodoje, mokytojams – Prienų švietimo pagalbos tarnybos pažyma. 

13. Išsamesnė informacija teikiama el. paštu – rasa.jarmakiene@gmail.com ir telefonu – 

868486776. Kontaktinis asmuo – Rasa Jarmakienė. 

 

___________________________ 
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