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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ TĖVŲ 

(GLOBĖJŲ) IR MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„KĄ KALBA AKMENĖLIAI“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Kauno Šančių lopšelio-darželio virtualios parodos „Ką kalba akmenėliai“ (toliau–Paroda), nuostatai 

reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus.  

1. Paroda skirta plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų.  

2. Parodos organizatoriai Kauno Šančių lopšelis-darželis. Parodos koordinatorės: Kauno Šančių lopšelio-

darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Dovidaitienė, el.paštas sanciudarzelis@gmail.com , 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Felicija Šlipaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja meto-

dininkė Virginija Krukonienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vilma Juškonienė. Parodos nuostatai 

skelbiami internetinėje grupėje „AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI“, „TIK PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYTOJAI“ ir šiai parodai sukurtoje virtualioje facebook grupėje „Ką kalba akmenėliai“. 

  

„Akmenys turi širdį. Netiki? 

  Akmenys žiūri. Netiki?  

  Akmenys girdi.“   (V.Palčinskaitė) 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Tikslas – skatinti ugdytinių saviraišką, kūrybiškumą, išradingumą ir originalumą. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti vaikus domėtis akmenėlių įvairove, pajusti jų grožį. 

2. Plėtoti vaikų meninę raišką, kuriant darbelius iš akmenėlių. 

3. Patirti gerų emocijų ir įspūdžių. 

4. Skatinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, kūrybinėmis idėjomis. 

 

III. DALYVIAI 

Parodos dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai (globėjai), 

pedagogai. 
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IV. ORGANIZAVIMO TVARKA, DARBŲ PATEIKIMAS 

1. Parodos dalyviai įvairioje aplinkoje ieško akmenėlių. 

2. Iš patikusių akmenėlių kuria paveikslus, mandalas, statinius. Gali būti naudojamos papildomos 

priemonės akmenėliams dekoruoti, pvz., dažai, gamtinė medžiaga (kriauklelės, pagaliukai, gėlės ir 

pan.).  

3. Kūrybiniai darbai nufotografuojami. 

4. Nuotraukos arba jų koliažai (iki 5 vnt. nuotraukų) įkeliami į Facebook grupę “Ką kalba akmenėliai” 

nuo 2022 m. birželio 13 d. iki 2022 m. liepos 13 d. Pasibaigus terminui, darbų prašome nebekelti į 

grupę. 

5. Nuotraukose neturi matytis vaikų veidų. 

6. Būtina nurodyti įstaigos pavadinimą, grupę, autoriaus vardą ir pavardę, pedagogo vardą ir pavardę. 

7. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Visiems virtualios parodos dalyviams Facebook uždaroje grupėje bus įkeltos pažymos ir padėkos. 

2. Darbų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

3. Kilus klausimams kreiptis į organizatores: Vilmą Juškonienę, tel. 860824080 arba Feliciją 

Šlipaitienę, tel. 869917401. 

 

 


