
                                

 

                                                                           PATVIRTINTA  

Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus  

                                                 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr.V-32 

 

TARPTAUTINĖS VIRTUALIOS VAIKŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PARODOS 

 

„PROJEKTUOJU. KURIU. VEIKIU ŽAISMĖJE“ 

2022-03-10 – 2022-09-01 

 

NUOSTATAI 

 

                                                           I SKYRIUS 

                                           BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų  

parodos „Projektuoju. Kuriu. Veikiu žaismėje“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja Parodos 

tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką ir dalyvavimo sąlygas. 

2. Parodos organizatorius – Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Vytauto g. 58, LT – 72247, 

Tauragė, tel. (8 - 446) 62693; el. paštas: info@tauragesazuoliukas.lt 

3. Parodos nuostatai skelbiami  internetinėje svetainėje www.tauragesazuoliukas.lt (tvyyningas) 

4. Socialiniai partneriai – Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras.  

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

5. Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, jų tėvelius ir 

pedagogus projektuoti, kurti ir veikti kartu žaismėje panaudojant antrines žaliavas - kamštelius. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Sukurti lauko edukacinę erdvę (takelį ir pan.) iš antrinių žaliavų - kamštelių. 

6.2. Panaudojant projekto „Inovacijos vaikų darželyje“  idėjas vykdyti ugdymo veiklas sukurtoje 

lauko edukacinėje erdvėje.  

6.3. Skatinti bendruomenę  rūšiuoti antrines atliekas ir pakartotinai jas panaudoti. 

6.4. Stiprinti pedagogų ir šeimos bendradarbiavimą tausojant gamtą. 

6.5. Dalintis gerąja darbo patirtimi bendradarbiaujant su šalies ikimokyklinio ugdymo  įstaigomis. 

6.6. Parengti gautų darbų elektroninį leidinį. 

III SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI 

7. Parodą organizuoja darbo grupė kartu su gamtosauginiu komitetu. 
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8. Parodos kuratorė - Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Viktorija Paulauskienė 

9. Parodos koordinatorė - Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus  pavaduotoja 

ugdymui Greta Čiapienė 

10. Parodos organizavimas, veiksmų įgyvendinimas – Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“  

mokytojos Monika Altaravičienė, Airida Oželienė. 

11. Parodoje kviečiamos dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenės. 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS, TVARKA IR TRUKMĖ 

12. Projekto pradžia -  2022 m. kovo 10 d. Pabaiga -  2022 m. rugsėjo 1 d.  

13. Projekto organizavimas:  

13.1. I etapas. 2022 m. kovo 10 d. iki 2022 m. balandžio 29 d.  

Parodos dalyviai bendruomenėje renka antrinę žaliavą - plastikinius kamštelius. Mokytojai 

supažindina vaikus su antrinių žaliavų rūšiavimu, jų panaudojimu, nauda gamtinei aplinkai. 

Projektuoja, diskutuoja bendruomenėje dėl kuriamos  edukacinės  erdvės (takelio ir pan.), susitaria 

dėl vietos, darbų organizavimo ir atsakingų. 

13.2. II etapas. 2022 m. gegužės 2 d. – 2022 m. gegužės 31 d. 

Edukacinės lauko erdvės iš kamštelių įrengimo darbai įtraukiant visą bendruomenę. 

13.3. III etapas. 2022 m. birželio 1 d. – 2022 m. rugsėjo 1 d.  

Įrengtoje lauko erdvėje iš kamštelių  organizuojama veikla su ugdytiniais pasitelkiant ir projekto 

„Inovacijos vaikų darželyje“ idėjas.         

14. Iki 2022 – 09-01 dalyviai atsiunčia el. paštu: azuoliukasdarziukas@gmail.com 

14. 1. Užpildytą dalyvio kortelę, 1 PRIEDAS;  

14.2. 1 - 2  kokybiškas (jpg. formato) vykdytos veiklos nuotraukas įrengtoje edukacinėje erdvėje iš 

kamštelių (gali būti koliažas). 

15. Parodos nuotraukos bus eksponuojamos internetinėje svetainėje www.tauragesazuoliukas.lt  

      ir darželio Facebook paskyroje. (TVyyningas) 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

 16. Visiems Parodos dalyviams nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti: 

 16.1. Tauragės lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus  Padėkos raštai; 

 16.2. Tauragės PMMC pažyma. 
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VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra gavęs 

joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už duomenų apsaugos pažeidimus 

atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

18. Pateikdamas vykdytos veiklos nuotraukas virtualiai parodai pedagogas tampa parodos dalyviu 

ir sutinka, kad Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes 

paskelbti Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje 

www.tauragesazuoliukas.lt ir darželio Facebook paskyroje. 

19. S Ė K M Ė S! 
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1 Priedas  

 

 

TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 

TARPTAUTINĖS VIRTUALIOS VAIKŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PARODOS 

 

„PROJEKTUOJU. KURIU. VEIKIU ŽAISMĖJE“ 

2022-03-10 – 2022-09-01 

 
DALYVIO KORTELĖ 

Įstaigos pavadinimas, adresas  

Įstaigos telefonas, el. paštas  

Pedagogo  vardas, pavardė  

Pedagogo el. paštas  

Sukurtos lauko edukacinės erdvės 

pavadinimas 

 

Vykdytos veiklos tema   

Trumpas aprašymas, kaip 

panaudojama ugdymo veiklose  

 

Kita informacija   

 

 

 

 

 

 


