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LIETUVOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ 

STEAM KŪRYBINIŲ DARBŲ  PARODOS  „VELYKŲ MARGUTIS“ 

NUOSTATAI 
  

Per kalnelį miškeliu 

Bėga kiškiai su krepšiu. 

Tam krepšely daug margučių,- 

Ieško jie gerų vaikučių. 

  

Kiek margučių, kiek gražių! 

Raudonų, margų, žalių! 

Vaikai stovi, rankas tiesia, 

O kiškeliai - ūsą riečia. 

  

Visi laukia išsižioję, 

Rankoves atsiraitoję. 

Ridinės jie nuo kalniuko, 

Nuo šlaitelio upeliuko.  

                                         (aut. Petronėlė Banaitienė) 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių darbų paroda 

„Velykų Margutis“. 

2. Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinių darbų parodos 

(toliau - Paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir 

organizavimo tvarką. 

3. Parodą organizuoja Radviliškio vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“, Topolių 1, Radviliškis, 

LT82151, tel.: 8(422) 53490, el. paštas: darzkregzdute@gmail.com. 

4. Parodos nuostatai skelbiami Radviliškio vaikų lopšelio–darželio „Kregždutė“ tinklalapyje 

http://radviliskio-kregzdute.mir.lt. Ir facebook paskyros socialinio tinklapio „Auklėtoja 

Auklėtojai“ grupėje. 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Parodos tikslas- skatinti ugdytinių domėjimąsi  Šv. Velykų švente ir puoselėti jos tradicijas. 

6. Parodos uždaviniai: 

6.1.  skatinti patirti ir plėtoti ugdytinių meninę saviraišką, kūrybiškumą; 
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6.2. kurti dekoraciją – Velykinį margutį, panaudojant kuo įvairesnę ir orginalesnę meninę 

techniką bei  būdus; 

6.3. skatinti ugdytinių tėvus kartu su vaikais aktyviau įsitraukti į kūrybinį procesą; 

6.4. siekti glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarp šalies ikimokyklinio ir    

priešmokyklinio ugdymo įstaigų kartu ugdant meninės kompetencijos įgūdžius; 

6.5. eksponuoti kūrybinių darbų parodą „Velykų margutis“ Radviliškio viešojoje  bibliotekoje.  

II. DALYVIAI 

7. Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai, pedagogai, 

švietimo pagalbos specialistai, kiti bendruomenės nariai. 

III.  PARODOS ORGANIZAVIMAS 

8. Dalyvių skaičius iš vienos institucijos ar šeimos neribojamas. 

9. Kūrybiniai darbai turi atitikti parodos temą. Dalyviai darbų atlikimo techniką ir priemones, 

metodus ir būdus gaminti darbelį pasirenka savarankiškai. 

10.  Parodoje dalyvaujantys pedagogai užpildo dalyvio paraišką (priedas Nr.1). 

11.  Dalyvių paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 31 d. elektroniniu paštu: 

darzkregzdute@gmail.com. 

12. Kūrybiniai darbai pristatomi į Radviliškio lopšelį-darželį „Kregždutė“, adresu: Topolių 1, 

Radviliškis, LT-82151 iki balandžio 3 d.  

V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Atsiųsti darbai bus eksponuojami Radviliškio viešojoje bibliotekoje, adresu: Dariaus ir Girėno 

g., 82137, Radviliškis. Iš gautų kūrybinių darbų bus sukurta virtuali paroda ir ptalpinta 

Radviliškio lopšelio – darželio „Kregždutė“ internetinėje svetainėje https://radviliskio-

kregzdute.mir.lt/. 

14. Parodos dalyviams (pedagogams) bus išsiųstos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą parodoje, 

dalyvavusiems parodoje pedagogams, tėveliams, vaikams – padėkos. 

15. Radviliškio lopšelis-darželis „Kregždutė“ yra parodos dalyvių asmens duomenų valdytoja, 

atsakinga už renginio dalyvių asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą. 

16. Dalyviai ar jų atstovai, asmens duomenis savanoriškai pateikia registruodamiesi į Radviliškio 

lopšelio-darželio „Kregždutė“ organizuojamą parodą. Šie duomenys tvarkomi parodos  

organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais: 

16. 1. informacija apie dalyvio vardą, pavardę, amžių, ugdymo įstaigą, dalyvį paruošiančio 

pedagogo vardą, pavardę yra tvarkomi parodos organizavimo tikslu; 

16. 2. kūrybinių darbelių nuotraukos viešinamos facebook paskyroje, lopšelio-darželio 

„Kregždutė“  svetainėje, žiniasklaidos priemonėse, tikslu.  
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Priedas Nr. 1 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ 

STEAM KŪRYBINIŲ DARBŲ  PARODOS  „VELYKŲ MARGUTIS“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

  

Autoriaus vardas, pavardė ir metai   

Darbo pavadinimas   

Miestas, įstaigos pilnas pavadinimas   

Pedagogo/ tėvelių/ globėjų vardas, pavardė 

El. paštas  

  

  

                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


