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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ STEAM PROJEKTO  

KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS 

“ PAŽIŪRĖK, KALĖDAS JUMS ATVEŽA TRAUKINYS“ 

 

NUOSTATAI 

 

Aktualumas – Lieka vis mažiau ir mažiau laiko iki didžiųjų  metų švenčių. Juk nerasime vaiko, kuris 

nelauktų stebuklingo Kalėdų ryto ir po eglute paliktų dovanų. Tiesa? Kaip išmokyti vaiką vertinti 

dovanas, o drauge – suprasti tikrąją švenčių dvasią?! 

 

I SKYRIUS 

BENDROS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus STEAM projekto vaikų kūrybinių darbų 

virtualios parodos „Pažiūrėk, Kalėdas Jums atveža traukinys“ (toliau – virtuali paroda) nuostatai 

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

2. Virtualio parodos organizatorius Kauno Šančių lopšelis-darželis, adresas Miglovaros g. 14, LT-

45293, Kaunas. Virtualios parodos koordinatorė Šančių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Ramona Kristina Dovidaitienė, projekto idėjos autorės lopšelio-darželio priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Sakalė ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Gina 

Jurevičienė. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Kauno Šančių lopšelio-darželio interneto svetainėje 

https://www.sanciudarzelis.lt/  Facebook paskyroje „AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI“, „TIK 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI“ 

Darbai eksponuojami uždaroje Facebook grupėje KALĖDŲ TRAUKINYS (toliau – FB grupė). 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

4. Tikslas – taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti vaikus aktyviai tyrinėti, eksperimentuoti, kelti 

sau iššūkius, kuriant Kalėdinį traukinį, užkrečiant kiekvieną šeimos narį laukimo dvasia. 

5. Uždaviniai: 

5.1.  formuoti vaikų atsakomybę už gamtos išsaugojimą; 

5.2.  sudaryti sąlygas kūrybiškumui ir saviraiškai; 

5.3.  ugdyti vaikų suvokimą apie antrines žaliavas, kaip nereikalingus daiktus panaudoti kūrybiniam 

procesui; 

5.4. tobulinti vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, fantazijas, svajones; 

5.5. dalintis gerąja patirtimi bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis; 

5.6. skatinti tėvų įsitraukimą ir kūrybišką  laiko praleidimą su savo vaiku.  

 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 
 

6. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti visų Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėveliai. 
 

 



IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

7. Parodos dalyviai, kurdami Kalėdinį traukinį, savarankiškai pasirenka jiems tinkančias antrinės 

žaliavos medžiagas. Kūrybos procese naudojama įvairi technika bei meninės raiškos priemonės. 

Kūrybiniai darbai nufotografuojami. Nuotraukų koliaže turi būti darbo eiga ir galutinis rezultatas. 

8. Nuotraukų koliažas įkeliamas į facebook grupę KALĖDŲ TRAUKINYS nuo 2022 m. lapkričio 21 

d. iki gruodžio 16 d. Pasibaigus terminui, darbų prašome nebekelti į grupę. Būtina nurodyti įstaigos 

pavadinimą, grupę, autoriaus vardą ir pavardę, pedagogo vardą ir pavardę. Darbai gali būti 

individualūs arba kolektyviniai ir turi atitikti temą. 
 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad virtualios parodos dalyvių tėvai sutinka, jog 

jų vaikų darbai bus eksponuojami elektroninėje erdvėje. 

10. Darbų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

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

Pvz:          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

P.s.  Juk toks traukinukas gali atvežti ir kalėdinius sveikinimus................. 

Sėkmės kūryboje  ir laukiame Jūsų Kalėdinio traukinio 


