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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 

ŠALIES DARBELIŲ PARODA „MIŠKO PASAKA“ 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Parodos „Miško pasaka“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, organizavimo tvarką, eigą, 

dalyvavimo sąlygas ir apdovanojimo tvarką. 

2. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ (toliau – Įstaiga) skelbia darbelių parodą (toliau Paroda) 

„Miško pasaka“ iš gamtinių medžiagų. Parodos iniciatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Audronė Markevičienė. 

4. Renginio rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos 

apsaugos skyrius. 

3. Paroda skelbiama įstaigos svetainėje www.zibute.lt, teikiant informaciją elektroniniu paštu, 

Vilniaus miesto savivaldybės renginių kalendoriuje. 

 

II. PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – įtraukti vaikus, tėvus ir pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą, ugdyti ekologinį 

sąmoningumą atkreipiant dėmesį į miškų ir medžių naudą.  

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti šeimas leisti laiką gamtoje, miškuose ir parkuose. 

5.2. Atkreipti vaikų dėmesį į ekologiją, ugdyti vaikų atsakingą požiūrį į gamtą. 

5.3. Puoselėti vaikų saviraišką ir individualumą. 

5.4. Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą. 

 

 

http://www.zibute.lt/


 

III.  DALYVIAI 

 

6. Parodoje gali dalyvauti Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai,  auklėtiniai ir jų 

šeimų nariai. 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

7. Darbus pristatyti iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Vilniaus lopšeliui-darželiui „Žibutė“ adresu: 

Architektų g. 62, Vilnius LT-04110 

8. Darbų paroda bus eksponuojama 2020 m. rugsėjo 23 – 2020 m. rugsėjo 30 dienomis. 

9. Parodos eksponatų nuotraukos bus talpinamos į įstaigos svetainę. 

10. Visi darbai turi būti sukurti panaudojant įvairias gamtines medžiagas susijusias su mišku ir 

medžiais (surastos įdomios medžio šakos, kelmeliai, kaladėlės, kankorėžiai ir pan.) 

11. Darbus būtina pristatyti su dalyvio anketa (1 priedas), kurioje nurodyta darbo pavadinimas, 

autorius (vardas, pavardė), jo amžius, ikimokyklinio ugdymo įstaiga (tikslus pavadinimas, 

tikslus adresas), kontaktinio asmens el. pašto adresas bei telefonas,  darbui vadovavęs 

pedagogas (vardas, pavardė). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Parodos dalyviai gaus padėkas elektroniniu paštu. 

11. Parodos autoriai pasilieka teisę publikuoti darbų nuotraukas leidiniuose, tinklalapiuose. 

12. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, ne laiku pristatyti ar plagijuoti, nebus 

eksponuojami parodoje. 

13. Tėvų sutikimais dėl vaiko asmeninių duomenų naudojimo parodoje pasirūpina darbą 

parodai teikiantis asmuo.  

14. Parodą koordinuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Audronė Markevičienė, tel. (8 5) 240 2823,  el. p. vilniuszibute@gmail.com   
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1 priedas 

 

 

 

Darbų paroda  „Miško pasaka“  

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Darbo pavadinimas  

Dalyvio vardas, pavardė, amžius  

Tikslus ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Tikslus ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

adresas 

 

Kontaktinio asmens el. pašto adresas, 

telefonas 

 

Darbui vadovavusio pedagogo vardas, 

pavardė 

 

 

BŪTINA UŽPILDYTI VISUS LAUKUS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


