PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“
2019 m. rugpjūčio 28 d.
direktoriaus įsakymu Nr. U7-83
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
MOKYTOJŲ, VAIKŲ IR TĖVŲ MENINĖ KŪRYBINĖ PARODA-KONKURSAS
„LIETUVA – MEDIS TARP ŽEMĖS IR DANGAUS“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kūrybinės meninės parodos-konkurso „Lietuva – medis tarp žemės ir dangaus‘‘(toliau –
paroda-konkursas) nuostatai reglamentuoja parodos-konkurso tikslus, dalyvius, reikalavimus
darbams, parodos-konkurso organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Paroda-konkursas skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti.
3. Parodą-konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“. Kontaktinis
telefonas 8 616 76 618 (Vaiva), el. paštas alma.rumsiene@gmail.com.
4. Parodos-konkurso nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė‘
internetiniame puslapyje http:www.volungele.lt.
5. Darbai bus eksponuojami.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
6. Parodos-konkurso tikslas – paminėti Pasaulio lietuvių metus, skatinti pažinti ir puoselėti
tautos etninės kultūros paveldą, ugdyti kūrybiškumą, lavinti meninį skonį ir saviraišką.
7. Parodos-konkurso uždaviniai:
7.1. dalyviai, remdamiesi liaudies meno simboliais, ornamentika, kurs darbą „Pasaulio
medis“;
7.2. išbandydami įvairias technikas, medžiagas, pritaikys netradicinius kūrybinės veiklos
būdus;
7.3. išmoks atrasti liaudies meno ornamentuose paslėptas simbolines prasmes, susipažins
su Pasaulio medžio simbolika, kompozicijos elementais.
III. DALYVIAI
8. Parodoje-konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
vaikai, vaikų grupės, vaikai ir tėvai.
9. Parodai-konkursui pateikiami ne daugiau kaip du darbai iš vienos įstaigos.
IV. PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Parodos-konkurso dalyviai nuo 2019 m. rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 20 d. registruojami
elektroniniu paštu alma.rumsiene@gamail.com (siunčiama užpildyta dalyvio paraiška (Priedas).
11. Darbai parodai-konkursui siunčiami arba pristatomi į Klaipėdos lopšelį-darželį
„Volungėlė“, adresu I. Simonaitytės 26, 95135, Klaipėda, iki 2019 m. spalio 11 d.
V. REIKALAVIMAI DARBAMS
12. Parodos-konkurso dalyviai kuria darbą tema „Pasaulio medis“.

13. Darbo kūrimui naudojamos įvairios gamtinės medžiagos ar antrinės žaliavos: plunksnos,
žolynai, akmenukai, smėlis, spalvoti kamšteliai, maišeliai ir kt. Kompozicija komponuojama
pasirinktoje vietoje lauke: ant žolės, ant smėlio, ant tvoros, aikštelėje.
14. Sukurtas Pasaulio medis nufotografuojamas ir padaroma A4 formato nuotrauka.
Nuotrauka atsiunčiama 11 punkte nurodytu adresu. Siunčiant darbą, į voką įdedama užpildyta
dalyvio kortelė (kortelės dydis 9 cm ant 3 cm, pildyta Times New Roman šriftu, 14 dydžiu).
Kortelėje pateikiama informacija apie autorių – vardas, pavardė, amžius, ugdymo įstaigos
pavadinimas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Dalyvių darbus vertins Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorės įsakymu
sudaryta komisija. Darbai bus vertinami atsižvelgiant į darbo atitikimą konkurso temai, idėjos
originalumą, jos įgyvendinimą, meninę raišką.
16. Vertinimo metu darbai bus skirstomi į tris kategorijas:
a) individualus darbas;
b) vaikų grupės darbas;
c) šeimos darbas.
17. Pirmų trijų geriausiai įvertintų darbų autoriai bus apdovanoti diplomais ir organizatorių
įsteigtais prizais.
18. Visiems parodos-konkurso dalyviams bus išsiųsti Klaipėdos lopšelio-darželio
„Volungėlė“ padėkos raštai.
19. Darbai bus eksponuojami Klaipėdos lopšelio darželio „Volungėlė“ erdvėse. Visi parodai
atsiųsti darbai bus įkelti į Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ internetinį puslapį
http:www.volungele.lt
20. Organizatoriai pasilieka teisę darbus eksponuoti savo nuožiūra.
____________________________________________

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų mokytojų, vaikų ir tėvų meninės kūrybinės parodoskonkuro „Lietuva – medis tarp žemės ir dangaus“ nuostatų
Priedas

DALYVIO PARAIŠKA

Mokytojo, vadovavusio
darbui, vardas, pavardė,
el. paštas
Darbo autoriaus vardas,
pavardė, amžius. (Jei
dalyvauja visa vaikų
grupė - tik grupės
pavadinimas ir vaikų
amžius).
Ugdymo įstaigos
pavadinimas

