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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „KIŠKIO SERMĖGĖLĖ“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kūrybinių darbų parodos „Kiškio sermėgėlė“ (toliau – Paroda)  nuostatai reglamentuoja 

renginio tikslus, organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas  

2. Parodos organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“. Iniciatorė – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Audronė Markevičienė. 

3. Parodos koordinatorė – Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Audronė Markevičienė. Kontaktinis tel. 867364845; el. p. 

zibuterenginiai@gmail.com  

4. Parodos rėmėjai ir partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo 

ir aplinkos apsaugos skyrius. 

5. Parodos globėja: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos 

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė, Doc. Dr. Ona 

Motiejūnaitė 

6. Parodos nuostatai  skelbiami įstaigos svetainėje www.zibute.lt, siunčiami įstaigoms 

elektroniniu paštu. 
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II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Tikslas – skatinti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių 

domėjimąsi augalu rasakila, jo paplitimo įvairove Lietuvoje, nauda žmogui, atrandant 

įvairius būdus ir formas panaudoti augalą ugdomajame procese. 

8. Uždaviniai: 

8.1. Turtinti vaikų žinias drauge su pedagogais aiškinantis koks augalas vadinamas “kiškio 

sermėgėle”, samprotaujant kodėl liaudyje augalas rasakila yra taip pramintas. 

8.2. Skatinti vaikų pažintinį, patirtinį ugdymąsi stebint rasakilą, eksperimentuojant, matuojant, 

lyginant su kitais augalais.  

8.3. Sudaryti sąlygas ugdytinių kūrybinei laisvei, fantazijai, saviraiškai išreikšti pasirenkant 

priemones ir technikas rasakilos tapymui. 

 

III. PARODOS DALYVIAI 

 

9. Parodoje kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, tėvai ir pedagogai. 

 

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

10. Nuo nuostatų paskelbimo datos parodoje dalyvaujantys pedagogai organizuoja vaikams 

edukacijas, kurių metu renkama informacija apie rasakilą, jos naudą, organizuojama 

patirtinė veikla, augalo stebėjimai, fiksuojamos vaikų mintys ir atradimai susiję su rasakila.  

11. Edukacijų užbaigimui pedagogai organizuoja veiklą, kurios metu vaikai piešia, tapo, 

štampuoja ar kitais būdais atskleidžia rasakilos grožį, savybes.  

12. Sukurti vaikų kūrybiniai darbai nuskenuojami arba kokybiškai nufotografuojami ir 

pateikiami JPG formatu. 

13. Parodai pateikiamas darbas, atitinkantis konkurso tematiką. 

14. Kūrybiniame darbe turi būti panaudotas šūkis „Rasakila – žaliojo Vilniaus simbolis 

2022” 

15. Darbų autoriais gali būti pavieniai vaikai arba vaikų grupės. 

16. Išankstinė registracija nereikalinga. Siunčiant kūrybinį darbą būtina prisegti dalyvio 

kortelę (1 priedas). Darbus siųsti iki lapkričio 8 d. 13.00 val. el. p. 

zibuterenginiai@gmail.com. 
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17. Autorius, pateikdamas darbų nuotraukas, patvirtina, kad yra šių nuotraukų autorius ir yra 

gavęs susijusių su darbu asmenų sutikimą šią nuotrauką publikuoti šalies projekte.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Pateikdami darbus, Parodos dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Parodos organizatoriams  teises viešai skelbti, platinti pateiktas 

darbų nuotraukas. 

19. Iš gautų nuotraukų bus sukurtas video filmukas “Kiškio sermėgėlė”, kuris bus patalpintas 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

20. Kūrybinių darbų parodos “Kiškio sermėgėlė” dalyviai gaus padėkas, kurios bus išsiųstos 

elektroniniu paštu.  
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Priedas Nr. 1 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „KIŠKIO SERMĖGĖLĖ“ 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Darbo autoriaus vardas, pavardė  

 

Darbo vadovo vardas, pavardė  

 

Atstovaujamos įstaigos pavadinimas  

 

Kontaktinio asmens el. pašto adresas  

 

 

 

 

 

 

 

 


