
 

 

GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

    

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ, 

VAIKŲ IR TĖVŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „TEATRO LĖLĖ“  

NUOSTATAI  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, vaikų ir tėvų kūrybinių 

darbų parodos „Teatro lėlė“ nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, parodos 

organizavimo tvarką bei reikalavimus darbų pateikimui. 

2. Parodos organizatorius – Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“, elektroninis paštas 

info@gargzdusaulute.lt. Koordinatorės – priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Lina Duotienė, tel.  

(8 69) 903 684, el. p. l.duotiene@gargzdusaulute.lt;  Rinalda Gabajienė, tel. (8 60) 376 288,  el. p.  

r.gabajiene@gargzdusaulute.lt. 

3. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio-darželio „Saulutė“ tinklapyje  www.gargzdusaulute.lt. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – meninės raiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas(is),  kuriant teatro lėles. 

5. Uždaviniai: 

5.1.  skatinti pedagogų, vaikų, tėvų kūrybiškumą, įgyvendinat kūrybines idėjas, fantazijas, 

svajones; 

5.2.  skatinti atskleisti save įvairiomis meno priemonėmis ir būdais; 

5.3.  dalintis kūrybine patirtimi. 

                                                   

III. DALYVIAI 

 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojai, ugdytiniai, tėvai. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes: 

I grupė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai; 

II grupė – suaugusieji. 

7. Parodai viena ugdymo įstaiga pateikia 1–5 darbų nuotraukas.  

                                                   

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Parodos dalyviai nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2021 m.  kovo 1 d. elektroniniu paštu 

l.duotiene@gargzdusaulute.lt atsiunčia dalyvio anketą (1 priedas) kartu su darbų nuotraukomis. 

9. Darbų nuotraukų paroda vyks nuo 2021 m. kovo 22 d. virtualioje erdvėje, „Youtube“ kanale. 

Nuorodą atsiųsime.  

10. Darbų nuotraukos bus eksponuojamos Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų vaidybinės kūrybos festivalio-apžiūros „Bebenčiuko teatras“ metu.     

PATVIRTINTA 

Gargždų lopšelio–darželio „Saulutė“ 

direktoriaus 2020 m. spalio 20 d.  

įsakymu Nr. V-118  
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V. REIKALAVIMAI  DARBŲ PATEIKIMUI 

 

11. Kūrybiniai–erdviniai darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: siūti, megzti, nerti, austi, 

pinti, lipdyti ir kt. 

12. Pateikiamos darbų fotografijos JPG formatu, ant fotografijos užrašant: miestą, įstaigos 

pavadinimą, autorių (vaikų amžių). Išsamesnę anketą užpildyti pagal pavyzdį (1 priedas). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

     13. Visiems parodos dalyviams bus išsiųsti Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ padėkos  raštai. 

14. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuos, tinklalapiuose, 

virtualioje erdvėje.  

15. Kilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui Sandrą Petrusevičienę el. p. s.petruseviciene@gargzdusaulute.lt. 

 

_______________________________________ 
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   Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų, vaikų ir tėvų kūrybinių darbų 

parodos  „Teatro lėlė“ nuostatų   

1 priedas 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas  

 

 

Dalyvio pedagogo 

vardas, pavardė, 

pareigos, kvalifikacinė 

kategorija 

 

 

Dalyvio tėvo vardas, 

pavardė  

 

 

Dalyvio vaiko vardas, 

pavardė, amžius 

 

 

El. paštas, tel. Nr. 

(padėkai atsiųsti) 

 

 

 

Trumpas darbų 

aprašymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


