
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

FOTO NUOTRAUKŲ KOLIAŽŲ PARODA, SKIRTA LIETUVOS ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI 

,,YRA TOKIA ŠALIS...“ 

 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Klaipėdos lopšelio - darželio ,,Vyturėlis" foto nuotraukų koliažų paroda ,,Yra tokia šalis...", 

skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo akto šimtosios metinėms paminėti. Nuostatai reglamentuoja parodos 

tikslą, uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo tvarką. 

 2. Foto koliažų parodą organizuoja Klaipėdos lopšelio - darželio ,,Vyturėlis" ugdytiniai ir 

pedagogai. 

 3. Parodos iniciatorė - Aušra Montvydienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, tel. 863019019, 

el.p. monausra@gmail.com, koordinatorė - Jurgita Astrauskaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, tel. 

860184104, el. p. astrauskaite_jurgita@yahoo.com. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 4. Parodos tikslas - atskleisti vaikams Lietuvos miestų grožį ir patirti džiaugsmą stebint, gėrintis, 

lankantis, fotografuojant savo šalį.  

 5. Uždaviniai: 

 5.1. Puoselėti patriotiškumą, susipažįstant su savo šalimi, jos simboliais, gamta, paminklais, 

lankytinomis vietomis; 

 5.2. Tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti juos supančią aplinką, jausti ryšį su savo 

šalimi; 

 5.3. Patirti fotografavimo džiaugsmą, atskleidžiant savo meninius gebėjimus. 
 

 

 

III. DALYVIAI 
 

 6. Parodoje dalyvauja Lietuvos šalies ikimokyklinio įstaigų pedagogai, ugdytiniai bei jų tėveliai. 

 

IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

 7. Foto nuotraukoje turi atsispindėti pagrindiniai miesto simboliai, skulptūros, gamta, parkai, 

žinomi pastatai, kurie reprezentuotų šalį.  

 8. Fotografuoti tik Lietuvos šalyje. 

 9. Foto nuotraukų koliažo formatas: iš 5-7 nuotraukų sukurti foto koliažą, jį nufotografuoti ir 

padaryti nuotrauką - A4 (20x30).  

 10. Kitoje darbo pusėje priklijuoti kompiuteriu surinkta lentelę (žr. 1 priedą), kurioje nurodyta: 

pedagogo vardas ir pavardė, ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, grupės pavadinimas, vaikų 

amžius/ugdytinio vardas, pavardė, amžius, miesto, miestelio, kaimo pavadinimas. 
11. Iš vienos ugdymo įstaigos prašome siųsti ne daugiau kaip 2 darbus. 

 12. Foto nuotraukų koliažus pristatyti (atnešti, atsiųsti paštu) iki 2018 m. sausio 12 d. į Klaipėdos 

lopšelį - darželį ,,Vyturėlis", adresu Vyturio g. 17, Klaipėda, LT- 95186, foto koliažų parodai ,,Yra tokia 
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šalis...“.  

 13. Apie respublikinę švietimo įstaigų parodą „Yra tokia šalis...“ skelbiama Klaipėdos lopšelio - 

darželio ,,Vyturėlis" svetainėje www.darzelisvyturelis.lt, įstaigos facebook paskyroje: 

https://www.facebook.com/klaipedoslopselisdarzelis.vyturelis, Klaipėdos PŠKC mėnesio veiklos plane.  

 14. Nuo 2018 m. vasario 12 d. iki 2018 m. vasario 30 d. darbai eksponuojami Klaipėdos 

lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis".  

 16. Nuo 2018 m. kovo 19 d. iki 2018 m. kovo 30 d. darbai eksponuojami Klaipėdos m. 

savivaldybės viešosios bibliotekos, Pempininkų filiale, adresu, Taikos pr. 81, Klaipėda ir Klaipėdos m. 

savivaldybės viešosios bibliotekos „Karlskronos“ filiale, adresu, Laukininkų g.50, Klaipėda.  
17. Parodos dalyviai apdovanojami padėkos raštais. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 18. Darbai autoriams negrąžinami. 

 19. Parodos darbai bus patalpinti Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ internetinėje svetainėje 

www.darzelisvyturelis.lt ir įstaigos facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/klaipedoslopselisdarzelis.vyturelis.  

 20. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose tinklapiuose. 

21. Dėl klausimų skambinti Jurgitai Astrauskaitei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei, tel. 8 

60184104 arba rašyti  el. p. astrauskaite_jurgita@yahoo.com 

 

   ________________________________________ 
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1 priedas  

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

Alma Rumšienė 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas 

 

Klaipėdos lopšelis - darželis  „VoLungėlė“; 

I.Simonaitytės 26 

Grupės pavadinimas/ugdytinio vardas, 

pavardė, amžius 

„Mezginukų“ gr.,  Lukas Jankauskas, 2m. 7mėn. 

Miesto, miestelio, kaimo pavadinimas 

 

Klaipėda 

 

 


