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               Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ 

                Direktorė 

                Rasa Naujalienė 

 

RESPUBLIKINIO  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS – KONKURSO  

 „VAIKYSTĖS TAKELIU“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodos – konkurso „Vaikystės takeliu“ 

(toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo 

tvarką, darbų vertinimą ir autorių apdovanojimą. 

2. Konkurso nuostatai skelbiami Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ internetinėje 

svetainėje ld@girinukas.alytus.lm.lt 

      3. Konkursą „Vaikystės takeliu“ organizuoja Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“  

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

             4. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą, padedant vaikui atrasti ir plėtoti savo 

kūrybines galias. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Plėtoti įvairias menines veiklas bei įvairių meno priemonių, technikų patirtį. 

5.2. Skatinti vaikus išmėginti ir įgyvendinti naujas kūrybos idėjas; 

            5.3  Populiarinti tradicines ir šiuolaikiškas kūrybinių darbų kūrimo galimybes. 

5.4 Padėti vaikui pažinti jį supančią aplinką, gamtą, meną, skatinti dalyvauti kūrybinėje 

veikloje ir atskleisti save, kaip potencialų kūrėją. 

 

III. DALYVIAI 

 

      6. Konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

 

IV.ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Konkursas vyksta nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. birželio 1 d. 

8. Konkurso dalyvis (ikimokyklinio ugdymo įstaiga) gali pristatyti ne daugiau kaip 3 darbus. 

9. Reikalavimai eksponuojamiems darbams:  

9.1. Darbai gali būti atlikti įvairia technika. 

9.2. Darbas atliekamas ant A4 formato lapo. Ant kiekvieno darbo turi būti pritvirtinta 

konkurso dalyvio kortelė (50x100 cm) užpildyta kompiuteriu, kurioje pateikiama informacija apie 

autoriaus/  -ių vardą ir pavardę, darbo pavadinimą, ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimą. 

      10. Apie ketinimą dalyvauti parodoje prašome pranešti iki 2017 m. balandžio 14 d. el. paštu 
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ld@girinukas.alytus.lm.lt, nurodant įstaigos pavadinimą ir atsakingą asmenį už parodos 

organizavimą įstaigoje. 

11. Darbus pristatyti iki 2017 m. birželio 1 d. adresu: 

      Parodai „Vaikystės takeliu“ 

      Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ 

      Daugų g. 8, LT-62172 Alytus 

12. Kūrybinių darbų parodos darbai eksponuojami nuo 2017 m. birželio 5 d. iki  

2017 m. birželio 30 d. lopšelio-darželio „Girinukas“ internetinėje svetainėje adresu: 

ld@girinukas.alytus.lm.lt 

 

V. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

13. Vertinimo kriterijai: originalumas, meniškumas, estetiškumas, šiuolaikiškumas. 

14.  Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.  

      15. Visiems konkurso dalyviams bus išsiųsti Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ padėkos 

raštai. 

16. Konkurso rezultatai bus skelbiami lopšelio-darželio „Girinukas“ internetinėje svetainėje 

ir socialinio tinklo Facebook paskyroje. (Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“) 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Konkurse dalyvaujančių ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbai nebus grąžinami. 

18.Susidarius nenumatytiems atvejams, konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti 

konkurso nuostatus. 

19. Konkursui darbus pateikusios ikimokyklinio ugdymo įstaigos sutinka su šiomis 

sąlygomis. 

            20. Konkurso koordinatorės:  direktorės pavaduotoja Daiva Markovienė, 

ld@girinukas.alytus.lm.lt ,vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Daiva Turčinavičienė          

8-611-23683, auklėtoja metodininkė Loreta Botvičienė 8-678-34224 
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