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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS „VAINIKĖLIS MAMAI“ 

NUOSTATAI 

„Tau, mamyte, šitos gėlės, 

Tau saulutės spinduliai. 

Tau dangaus beribis mėlis, 

Pievoj skraidantys drugiai. 

Tau ant savo mažo delno 

Karštą bučinį nešu, 

Apkabinsiu, nepaleisiu, 

Nes labai Tave myliu...“ 

(K. Ivinskis) 

 

Motinos diena – šventė, skirta pagerbti motinas. Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės 

sekmadienį nuo 1928 metų. Pasirodo neatsitiktinai ši šventė švenčiama pavasarį – motina 

tapatinama su žeme, kaip žemė išaugina derlių, tai ir motina augina vaikus. Tai labai ypatinga 

šventė. Kiekvienai metais skubame pradžiuginti jas dainomis, pirmosiomis pavasario gėlėmis, 

vaikų rankytėmis pagamintomis mielomis dovanomis. Šiais metais papuoškime mamyčių galvas 

puošniais vainikėliais. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų 

kūrybinių darbų virtualios parodos „VAINIKĖLIS MAMAI“ ( toliau  - Parodos) nuostatai 

reglamentuoja jos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo tvarką ir autorių 

apdovanojimą. 

2. Parodą organizuoja Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“, Latvių g. 40, 08113 

Vilnius. El.paštas: rastine@boruzele.vilnius.lm.lt , tel. (8-5) 275 0545. 

3. Parodą inicijuoja – Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos Aušra Maciulevičienė ir Kristina Vilutienė. 

4. Parodą koordinuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė” direktorė Angelė 

Kučinskienė ir direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė. 

5. Parodos organizavimo laikotarpis nuo 2022-04-04 iki 2022-04-29. 

6. Parodos nuostatai skelbiami socialiniame tinklapyje Facebook grupėje „Auklėtoja 

auklėtojai“ (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) ir Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

tinklalapyje: https://www.boruzeleld.lt  
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II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 

7. Tikslas – ugdyti vaikų saviraišką ir išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai 

švenčiant Motinos dieną. 

8. Uždaviniai: 

8.1.  Plėtoti vaikų, pedagogų meninę raišką, skatinti kūrybiškumą. 

8.2.  Sudaryti sąlygas išbandyti įvairias meninės raiškos priemones. 

8.3.  Ugdyti meilę ir pagarbą mamai. 

8.4. Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

ugdymo įstaigų. 

 

III. DALYVIAI 

 

9. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai. 

 

IV. DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Kūrybinių darbų atlikimo techniką ir priemones parodos dalyviai pasirenka 

savarankiškai. 

11. Vainikėliai  gali būti atlikti panaudojant įvairias priemones ir būdus: karpiniai, 

lankstiniai, nėriniai, aplikacijos, erdvinės kompozicijos bei kitas mišrias ir eksperimentines 

priemones. 

12. Kūrybiniai darbai nufotografuojami ir nuotraukos nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki 

2022 m. balandžio 29 d. talpinami į sukurtą virtualią Facebook grupę: 

https://www.facebook.com/groups/509866740712271  

13. Prie kiekvienos įkeltos nuotraukos būtina parašyti ugdymo įstaigos pavadinimą, 

miestą, pedagogo vardą ir pavardę. 

14. Visi virtualios parodos dalyviai gaus Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“  

padėkos raštus. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Dalyviai, pateikiantys darbą parodai, patvirtina, kad yra šio darbo autoriai. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako darbą pateikę asmenys. 

16. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvių sutikimą, kad fotografuota medžiaga būtų 

naudojama (nepažaidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų) organizatorių 

sukurtoje socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje. 

17. Parodos organizatoriai padėkas dalyviams už dalyvavimą parodoje talpina 

Facebook grupėje „VAINIKĖLIS MAMAI“. 

https://www.facebook.com/groups/509866740712271

