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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
VIRTUALIOS PARODOS ,,SVEIKINIMAS LIETUVAI“
NUOSTATAI
Vasario 16 – oji Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Tai išskirtinė data valstybės
istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Simbolizuojanti tautos stiprybę,
dvasią, viltį, meilę savo Tėvynei. Tėvynės meilė prasideda nuo asmens tapatybės suvokimo. Vaikų
patriotiniai jausmai užsimezga gimtojoje socialinėje – kultūrinėje aplinkoje. Tad ugdyti ir puoselėti
vaikų patriotinius jausmus, pagarbą savo šaliai bei jos istorijai reikia kasdienine savo veikla ir
darbais. Šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai turime būti vieningi ir palaikyti vieni kitus, saugoti save ir
kitus, nepamirškime savo istorijos ir drąsių žmonių kovojusių už laisvę ir galimybę laisvai švęsti šį
didingą šventę - Lietuvos gimtadienį. Sukurkime sveikinimą Lietuvai.
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių, virtualios
kūrybinių darbų parodos ,,Sveikinimas Lietuvai“ (toliau - virtuali paroda) nuostatai
reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą ir reikalavimus darbams.
2. Virtualią parodą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ (Latvių g. 40, Vilnius)
Parodos iniciatorė - direktorė Angelė Kučinskienė. Koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Indrė Rizgelienė, atsakinga už parodą - mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio
ugdymo programą, Aušra Maciulevičienė.
3. Virtualios parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ tinklalapyje:
www.boruzeleld.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Auklėtoja auklėtojai“.

II.

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas - įtraukti vaikus, jų tėvus, pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą, gaminant sveikinimo
atvirutę su palinkėjimu Lietuvai.
5. Uždaviniai:
5. 1. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų šeimos narių, pedagogų
saviraišką, kūrybiškumą ir išradingumą.

5. 2. Ugdyti kūrybingą tautos puoselėtoją.
5. 3. Puoselėti meilę Lietuvai per meninę veiklą.
5. 4. Ugdyti meilę savo gimtajai kalbai.
5. 5. Skatinti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

III.

PARODOS DALYVIAI

6. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
bendruomenės nariai: vaikai, tėvai, pedagogai.

IV.

ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Virtualioje parodoje dalyvaujantys pedagogai užpildo dalyvio anketą (Priedas Nr.1),
parenka nuotrauką, kuriose matytųsi pagaminta atvirutė, užrašo palinkėjimą (Priedas Nr.2) ir
atsiunčia el. p. maciul.ausra@gmail.com iki 2021 m. vasario 5 d.
8. Virtualiai parodai pateikiami kūrybiniai darbai - atvirukai „Sveikinimas Lietuvai“ nuotraukose.
Parodos dalyviai savarankiškai pasirenka kūrybinių darbų atlikimo techniką – aplikavimas,
štampavimas, piešimas ir kitos technikos. Sukurtas atvirutes su palinkėjimu nufotografuoja ir
atsiunčia elektroniniu paštu. Nuotraukos turi būti geros kokybės.
9. Kiekvienas dalyvis gali pateikti iki 3 darbelių, kurie turi atitikti parodos nuostatus. Jei
nuotraukoje nufotografuoti vaikai, turėkite tėvų sutikimą.
10. Virtualios parodos eksponavimas vyks nuo 2021 m. vasario 8 d. iki 2021 m. vasario 26 d.
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ internetiniame puslapyje www.boruzeleld.lt filmuko
pavidalu.

V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Visi parodos dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. Padėkos raštus išsiųsime dalyvio
anketoje nurodytu elektroniniu paštu.
12. Autorius, pateikdamas nuotraukas projektui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra
gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti projektui. Už autorinių
teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
13. Darbų nuotraukų atsiuntimas organizatoriams yra laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.
14. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ priešmokyklinio
ugdymo mokytoją Aušrą Maciulevičienę, tel. 8 653 82297, el. paštu: maciul.ausra@gmail.com

Priedas Nr.1
VILNIAUS MIESTO LOPŠELIS - DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“
RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
VIRTUALIOS PARODOS ,,SVEIKINIMAS LIETUVAI“
DALYVIO ANKETA

Dalyvio kortelės pildymo pavyzdys
Miestas
Įstaigos pavadinimas
Pedagogo vardas, pavardė
Vaikų amžius
Įstaigos el. paštas

Priedas Nr. 2
Įstaigos ir grupės pavadinimas
Palinkėjimas

