
           PATVIRTINTA 

         Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus   

                                                     2022 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V1-25 

                                              

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „EMOCIJOS PAKABUKAS“   

NUOSTATAI 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Respublikinės virtualios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių 

darbų parodos „Emocijos pakabukas“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir 

uždavinius, organizatorius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.   

2. Parodos organizatorius Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“. Adresas: Sodų g.17, 

Mažeikiai. 

3. Projekto organizacinis komitetas: 

Ilona Juodienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Rita Garalienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Koordinatoriai:  

Meilutė Paulauskaitė – direktorė  (tel. 8 687 77088), el. paštas: direktore.zilvitis@gmail.com  

Laima Drungilienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (tel. 844365034),  el. paštas: 

pavaduotoja.zilvitis1@gmail.com   

4. Parodos  nuostatai  skelbiami  įstaigos  internetiniame 

 puslapyje http://www.zilvitismažeikiai.lt ir Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“.  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Parodos tikslas – ugdyti vaikų emocinį intelektą, ugdyti kūrybinius ir meninius 

gebėjimus, iniciatyvumą, estetinį suvokimą.  

5. Uždaviniai:  

5.1. suteikti vaikams galimybę kurti emocijos pakabuką kūrybiškai ir originaliai, iš 

laisvai pasirinktų medžiagų; 

5.2. plėtoti vaikų žinias apie emocijas, skatinti ugdytinius savo emocijas išreikšti 

meninės veiklos metu ieškant kuo įvairesnių meninių raiškos priemonių;  

5.3. dalintis gerąja darbo patirtimi su kitomis šalies ugdymo įstaigomis. 

http://www.zilvitismažeikiai.lt/
http://www.zilvitismažeikiai.lt/


III. VYKDYMO LAIKAS 

6. Paroda vykdoma nuo 2022 m. kovo 28 d. iki balandžio 19 d.   

 

IV. DALYVIAI 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, tėvai ir 

pedagogai.   

V. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA  

8. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika ( naudoti popierių, medžiagą, siūlus, 

gamtinę medžiagą ir kt.).  

9. Atliktus darbus nufotografuoti ir skaitmenines nuotraukas talpinti uždaroje Facebook 

grupėje „Emocijos pakabukas“ nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. balandžio 19 d.   

10. Siunčiamų nuotraukų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas JPG (JPEG).   

11. Prie nuotraukos nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, mokytojo ir darbo autoriaus 

vardą ir pavardę. 

12. Dalyvio registracijos anketą (1 priedas) siųsti el. paštu 

mazeikiai.zilvitis7@gmail.com  iki 2022 m. kovo 28 d.  

  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13.      Parodos dalyviams iki 2022 m. gegužės 10 d. elektroniniu paštu bus išsiųstos 

Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus padėkos.  

14. Parodos organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas ir darbus publikuoti 

internetinėje erdvėje.   

15. Dalyvavimas parodoje laikomas autorių sutikimu su šiais nuostatais.  

16. Informacija apie parodą teikiama tel.  +37062525383 arba  

el. paštu mazeikiai.zilvitis7@gmail.com  

 

  

_________________________________________ 

 

  

 



                                                                                                                                    1 priedas   

PARODOS „ EMOCIJOS PAKABUKAS“ DALYVIO REGISTRACIJOS 

ANKETA 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas    

Pedagogo vardas, pavardė, el. 

paštas  

  

Dalyvio vardas, pavardė    

  

 


