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RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „PADĖKA ŽEMEI“ 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios 

kūrybinių darbų parodos „Padėka Žemei“ (toliau – Paroda) aprašas reglamentuoja parodos tikslą, 

organizavimo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ ir Raseinių rajono švietimo 

pagalbos tarnyba. 

3. Virtuali kūrybinių darbų paroda skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti. 

4. Aprašas skelbiamas Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos tinklalapyje 

http://www.rspt.lt/. ir Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ internetinėje svetainėje 

https://raseiniusaulute.lt/ 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – ugdyti vartojimo kultūrą, ugdytinių ekologinę savimonę, atsakomybę už gamtą iš antrinių 

žaliavų kuriant žaislus, daiktus, priemones. 

6. Uždaviniai: 

6.1 Integruoti į ugdymą STEAM metodikos elementus. 

6.2. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų šeimos narių, mokytojų kūrybiškumą, 

išradingumą, pasitelkiant kūrybai laisvai pasirinktas medžiagas. 

6.3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

III. PARODOS DALYVIAI 

7. Parodos dalyviai – Raseinių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 3-7 metų 

amžiaus vaikai, tėvai (įtėviai, globėjai) mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

8. Parodai pateikiamų darbų kiekis neribojamas. 

http://www.rspt.lt/
https://raseiniusaulute.lt/
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8.1. Kūrybinis darbas atliekamas naudojant įvairias antrines žaliavas (plastikiniai buteliai, kamšteliai, 

pieno, sulčių pakuotės, saldainių popieriukai ir kt.), laisvai pasirinktoje aplinkoje, įvairia technika. 

8.2. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai. 

8.3. Baigtas darbas nufotografuojamas. 

8.4. Jei nuotraukoje matomi vaikai, privaloma turėti tėvų sutikimą dėl duomenų apsaugos. 

9. Parodos dalyvių sąrašą (Priedas) ir nufotografuotus kūrybinius darbus siųsti JPG skaitmeniniu 

formatu (failo pavadinimas: dalyvio vardas, pavardė, ugdymo įstaiga) el. paštu 

saulutesparodos@gmail.com nuo aprašo paskelbimo dienos iki 2021 m. balandžio 20 d. 

10. Virtuali paroda eksponuojama Facebook puslapyje ,,Rajoninė paroda ,,Padėka žemei". 

https://www.facebook.com/groups/709572213254819/ nuo 2021 m. kovo 20 d.  

11. Kontaktiniai asmenys: Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ PU mokytoja Reda Jocienė, mob. tel 

(8-699) 93948, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Pocienė, mob. tel (8-687) 28358, 

PU mokytoja Lina Puidokienė, mob. tel (8-682) 38680 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Parodos dalyviai gaus Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ padėkas, pedagogai – Raseinių rajono 

švietimo pagalbos tarnybos pažymą.  

 

_______________________ 
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PRIEDAS 
 

RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  

„PADĖKA ŽEMEI“ DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

Autoriaus vardas, pavardė, 

grupės pavadinimas 

 

Pedagogo vardas, pavardė, pareigos  

Ugdymo įstaiga  

Nuotraukos pavadinimas  

Iš ko pagamintas kūrybinis darbas  

Pedagogo elektroninis paštas  

 

 

_____________________________ 


