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Kūrybinė fotografijų paroda ,,Pavasario žiedas mamai“, skirta
artėjančiai mamos dienai.

Seda, 2018

Kūrybinė fotografijų paroda ,,Pavasario žiedas mamai“
NUOSTATAI
I.

Bendrosios nuostatos

1. Kūrybinė nuotraukų paroda “ Pavasario žiedas mamai ” (toliau - paroda), skirta ikimokyklinio
ugdymo pedagogams ir jų lopšelio grupės auklėtiniams (1,5 – 3 m).
2. Paroda skirta artėjančios Motinos dienos šventei.
3. Parodą organizuoja „Mažeikių r. Sedos darželio“ ikimokyklinio ugdymo pedagogės: Valda
Bružienė, Judita Kačerauskienė. Kontaktiniai telefono numeriai: 8-655-52997 (Valda); 8-608-10929
(Judita); el. paštas valda.bruzienee@gmail.com; judulys@gmail.com.
II. Tikslas
4. Parodos tikslas - plėtoti ugdytinių socialinę, pažinimo ir meninę kompetencijas, ugdyti meilę
gamtai.
III. Uždaviniai
5. Skatinti vaikus sodinti bei prižiūrėti augalus.
6. Supažindinti vaikus su sodinimo eiga.
7. Ugdyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės narių kūrybiškumą
ir saviraišką.
8. Sudaryti sąlygas meninei ir kūrybinei saviraiškai.
IV. Vykdymo laikas
9. Nuo 2018 m. kovo 15 d. iki 2018 m. gegužės 10 d.
V. Dalyviai
10. Parodoje gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų lopšelių grupių (1,5 – 3 m) pedagogai su
savo auklėtiniais.
VI. Projekto sąlygos
11. Fotografijų paroda vyks nuo 2018 – 05- 10 iki 2018 – 06 – 20 Mažeikių r. Sedos darželyje.
12. Parodos dalyvis iki nurodytos dienos, t.y. 2018 m. gegužės 10d. turi atsiųsti nuotraukas.
13. Reikalavimai nuotraukai: nuotraukas galite daryti ne didesnes kaip 20 x 30 cm .

14. Nuotraukose turi matytis sodinimo, dygimo ir gauto rezultato vaizdai (tai gali būti koliažas).
15. Prie kiekvienos nuotraukos turi būti pritvirtinta parodos dalyvio kortelė, užpildyta kompiuteriu
(lentelės dydis 7x5, raidžių dydis 12), kurioje pateikiama informacija: lopšelio grupės pavadinimas ir
auklėtojos/ų vardas pavardė, ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, el. pašto adresas. (žr.
priedas Nr. 1). Dalyvio kortelę priklijuoti nuotraukos priekyje dešiniajame apačios kampe.
16. Nuotraukas siųsti adresu: Fotografijų parodai „Pavasario žiedas mamai“, Mažeikių r. Sedos
darželis, V. Gadono g. 3A, LT- 89379 Seda, Mažeikių r. sav.

VII. Baigiamosios nuostatos
17.Organizatoriai pasilieka teisę darbus naudoti savo nuožiūra, apie tai neinformuodami autoriaus.
18. Parodos darbai bus eksponuojami Mažeikių r. Sedos darželyje. Paroda siekia įtraukti mažuosius
ugdytinius į darbinę – kūrybinę veiklą, taip plečiant jų pasaulio pažinimą.
19. Parodoje dalyvavę dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie juos pasieks nurodytu el. paštu.

Priedas Nr. 1

Kūrybinės fotografijos parodos ,,Pavasario žiedas mamai“ dalyvio
kortelė

Grupės pavadinimas.
Auklėtojos/ų vardas,
pavardė
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos adresas
El. paštas

