
 

 

PATVIRTINTA 

Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. 

įsakymu Nr. (1.3.)-V-63 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ, PEDAGOGŲ IR TĖVŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲPARODOS  

„TAIP SKAMBA KALĖDOS!“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų ir tėvų 

virtualios kūrybinių darbų parodos „Taip skamba Kalėdos!“ nuostatai (toliau – nuostatai) 

reglamentuoja parodos „Taip skamba Kalėdos!“ (toliau – Paroda) tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų 

pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių nariams. 

3. Projekto nuostatai skelbiami Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“tinklalapyje 

www.sirvintuboruzele.lt ir Facebook socialinio tinklo paskyros „Auklėtoja auklėtojai” grupėje. 

4. Projekto aktualumas: 

Ar kabindami varpelį kada susimąstėte, ką jis simbolizuoja? Šiuo laikotarpiu, varpelis 

Kalėdųsimbolis, primenantis bažnyčios varpus, nešančius žinią apie kūdikėlio Jėzaus gimimą. 

Tačiauvarpeliai gali būti įvairių formų ir atlikti skirtingas funkcijas. Štai skambantys vėjo varpeliai 

– tai ne tik namų puošmena,bet ir sėkmę nešantis talismanas. Nuo seno tikėta, kad varpeliai 

neutralizuoja į namus patenkančią neigiamą energiją. 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir 

menines kompetencijas. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Suteikti galimybę skleistis meninei, kūrybinei saviraiškai, išradingumui, ugdyti gebėjimą 

ruoštis, kurti ir laukti Kalėdų šventės. 

6.2. Skatinti tėvų įsitraukimą ir kūrybišką laiko praleidimą su savo vaiku (-ais). 

6.3. Plėtoti bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Projekto organizatoriai –Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos Aistė Šilgalienė, Sigita Gujienė, Sandra Judeikienė, vyr. auklėtoja NeliLiaudanskienė. 

8. Projekto iniciatorės Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Violeta Rinkevičienė ir metodininkė Kristina Lieparskienė. 

http://www.sirvintuboruzele.lt/
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9. Projekto koordinatorė Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė Rita Sinkevičienė. 

10. Projekto partneris Širvintų meno mokyklos Neformaliojo švietimo centras. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

11. Projekto trukmė: 2021-11-22 – 2021-12-22. 

12. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų 

tėvai,pedagogai ir kiti įstaigos bendruomenės nariai. 

13. Pasitelkdami savarankiškai pasirinktas priemones, parodos dalyviai piešia, pina, lipdo, 

aplikuoja, karpo arba kitaip kuria erdvinius Kalėdinius varpelius. 

14. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai. 

15. Ugdymo įstaigos gali pateikti neribotą kiekįkūrybinių darbų. 

16. Darbai turi atitikti parodos reikalavimus. 

17. Projektui sukurtus darbelius būtina nufotografuoti ir nuotraukas talpinti į projektui 

sukurtą virtualią uždarą Facebook paskyros grupę „TAIP SKAMBA KALĖDOS“. 

18. Keliant nuotraukas, viršuje būtina nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, vaiko vardą, 

pavardę, amžių ir mokytojo vardą, pavardę. 

19. Nuotraukos keliamos nuo 2021 m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 22 d. Pasibaigus projekto 

terminui, nuotraukų prašome nebekelti. 

20. Užpildyta dalyvio registracijos anketa (1 priedas) siunčiama organizatoriams iki š. m. 

gruodžio 22 d. el. paštu v.rinkeviciene15@gmail.com 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Visi virtualios kūrybinių darbų parodos dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkomis. 

Padėkos raštas bus įkeltas į Facebook paskyros grupę „TAIP SKAMBA KALĖDOS“. 

23. Visi mokytojai, kurių ugdytiniai dalyvaus parodoje, gaus Širvintų meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centro pažymas, kurios dalyvius pasieks mokytojų anketoje nurodytu el. 

pašto adresu (1 priedas). 

24. Mokytojai, dalyvaudami parodoje, sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, 

darbovietė) būtų naudojami pažymai parengti ir įtraukti į bendrą dalyvių sąrašą. 

25. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis el. paštuv.rinkeviciene15@ 

gmail.comarba tel. (8382)52355. 

26. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose bei 

interneto svetainėse. 

 

_______________________________ 
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Respublikinėsikimokyklinioirpriešmoky

kliniougdymoįstaigųvaikų, 

pedagogųirtėvųvirtualioskūrybiniųdarbų 

parodos „Taip skamba Kalėdos!“ 

nuostatų 

1 priedas 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ, PEDAGOGŲ IR TĖVŲ VIRTUALIOSKŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „TAIP 

SKAMBA KALĖDOS!“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas  

Autoriaus vardas, pavardė, amžius, grupė  

Pedagogo vardas, pavardė, el. paštas  


