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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ 

TĖVŲ IR MOKYTOJŲ STEAM PROJEKTO KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„MAGIŠKI LIETUVIŠKI SIMBOLIAI“ 
 

NUOSTATAI 

 

 

                Svastika padovanojo žmonėms Dievai ir pasiekė Žemę iš Dangaus. Pirmą kartą šis gražus ir 

paslaptingas, ne iki galo  įmintas simbolis yra aptiktas ant akmeninių aukštutinio paleolito laikų figūrų, 

pagamintų prieš 30 tūkstančių metų. Paplitęs jis buvo beveik visame pasaulyje...Baltai svastiką siejo su 

Saule, Perkūnu, Dievu. Svastika – vienas iš didžiausiai lietuvių liaudies mene besikartojančių motyvų. 

Jomis puošiamos verpstės, įaudžiama į audinių raštus, margučių raštuose.  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Kauno Šančių lopšelio-darželio STEAM projekto „MAGIŠKI LIETUVIŠKI SIMBOLIAI“ 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 iniciatorė 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Sakalė. Parodos koordinatorės Kauno Šančių 

lopšelio- darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Dovidaitienė, el.paštas 

sanciudarzelis@gmail.com , priešmo-kyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Sakalė. Parodos 

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

UGDYMO MOKYTOJAI“ ir šiai parodai sukurtoje virtualioje facebook grupėje „MAGIŠKI 

LIETUVIŠKI SIMBOLIAI“. 

 

 
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas –Supažindinti vaikus su baltų - lietuviškais simboliais, ženklais ir jų reikšme. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti vaikus domėtis lietuviškais simboliais ir nusakyti jų reikšmes. 

2. Išmokti pasirinkti STEAM veikloms tinkamas kūrybines priemones. 

3. Pažinti ir puoselėti tradicijas ir papročius. 

4. Ugdyti vaikų vizualinę raišką. 

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

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

pedagogai. 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA, DARBŲ PATEIKIMAS 
 

1. Iš pasirinktų įvairių priemonių ir kitų inovatyvių medžiagų kuria baltų lietuviškus simbolius. 

2. Kūrybiniai darbai nufotografuojami. 

3. Nuotraukos arba jų koliažai (iki 4 vnt. nuotraukų) įkeliami į Facebook grupę “MAGIŠKI 

LIETUVIŠKI SIMBOLIAI”  nuo 2022 m. birželio 28 d. iki 2022 m. liepos 22 d. Pasibaigus 

terminui, darbų prašome nebekelti į grupę. 

4. Nuotraukose neturi matytis vaikų veidų. 

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

pavardę. 

6. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai. Turi atitikti projekto temą. 

 

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

2. Darbų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 
 

 
 

 

 
 

 


