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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ 

TĖVŲ IR MOKYTOJŲ STEAM PROJEKTO KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„LAIŠKAS ANT SMĖLIO“ 
 

NUOSTATAI 

 

 
     Karšta vasara, purus smėlis, atpalaiduojantis bangų ošimas, gaivinantis jūros vanduo bei pasakiški 

smėlio laiškai įgyvendina įvairiausias fantazijas....Smėlis daro stebuklus ir yra mėgstamiausias vaikų 

„žaislas“.  Jame galima įkurdinti visą šeimą ir paskirsčius vaidmenis – suvaidinti gyvenimo istoriją. 

Patikėjus paslaptį akmenėliui apie savo baimes ar problemas – užkasti smėlyje. Pasiųsti žinią – laišką, 

panaudojus šakelę, pagaliuką, akmenuką.... 

 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kauno Šančių lopšelio-darželio STEAM projekto  „LAIŠKAS ANT SMĖLIO“ kūrybinių darbų 

paroda (toliau–Paroda), nuostatai                           reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką, 

terminus. 

1. Paroda skirta skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą. 
 

2. Parodos organizatoriai Kauno Šančių lopšelis-darželis. Projekto bei parodos iniciatorės prieš-

mokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Sakalė ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Gina Jurevičienė. Parodos koordinatorės Kauno Šančių lopšelio- darželio direktoriaus 

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

ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Sakalė ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

Gina Jurevičienė. Parodos nuostatai                  skelbiami internetinėje grupėje „AUKLĖTOJA 

AUKLĖTOJAI“, „TIK PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI“ ir šiai parodai sukurtoje 

virtualioje facebook grupėje „LAIŠKAS ANT SMĖLIO“. 

 

 
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – skatinti ugdytinių saviraišką, kūrybiškumą, išradingumą ir originalumą, panaudojant smėlį 

(atsisakyti pilių statymo). 

Uždaviniai: 

1. Skatinti visais būdais tyrinėjant smėlio savybes, žaidžiant su juo, naudoti kaip tyrinėjimo 

objektą ir pagalbinę veiklos priemonę; 

2. Ugdyti rašmens pradmenis ant smėlio; 

3. Kurti laišką, pasitelkiant gamtinę medžiagą, pasirenkant priemones pagal savo sumanymą, 

nuotaiką; 

4. Įžvelgti aplinkos, gamtos formų, linijų įvairovę ir kurti laiškus su džiaugsmu įgyvendinant 

savo sumanymą; 

5. Skatinti bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, kūrybinėmis idėjomis. 
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II. DALYVIAI 
 

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

(globėjai),                                                      pedagogai. 

III. ORGANIZAVIMO TVARKA, DARBŲ PATEIKIMAS 
 

1. Kūrybiniai darbai nufotografuojami. 

2. Nuotraukos arba jų koliažai (iki 5 vnt. nuotraukų) įkeliami į Facebook grupę “LAIŠKAS ANT 

SMĖLIO”  nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 19 d. Pasibaigus terminui, darbų 

prašome nebekelti į grupę. 

3. Nuotraukose neturi matytis vaikų veidų. 

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

pavardę. 

5. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai ir turi atitikti temą. 

 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

padėkos. 
 

2. Darbų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. Pvz.; 
 

 

 
 

 

 
 

 


