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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 
VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VISOS GĖLĖS TAU, MAMYTE“   

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios kūrybinių 
darbų parodos „Visos gėlės tau, mamyte“   (toliau – Paroda) aprašas reglamentuoja parodos tikslą, 
uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 
 2. Paroda skirta Motinos dienai paminėti.  
 3. Parodą organizuoja Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių 
skyrius, Šilojų g. 13A, Traksėdžių km., Šilutės r., tel. 8 441 76576, el. p. darzelis@mjmokykla.lt. 
Projekto partneris – Šilutės švietimo pagalbos tarnyba. 
 4. Parodos koordinatorė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lilija Venckienė, tel. 
868664198, el. p. lilijaa25@gmail.com 
 5. Informacija apie Parodą ir nuostatai skelbiami Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės 
mokyklos internetinėje svetainėje  
 

II SKYRIUS 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
 6. Tikslas – stiprinti menines kompetencijas skatinant vaikų kūrybiškumą ir 
saviraišką.  
 7. Uždaviniai: 
 7.1. suteikti vaikams galimybę atsiskleisti  kūrybinei saviraiškai įvairiomis dailės  
priemonėmis išreiškiant jausmus ir emocijas; 
 7.2. sukurti Motinos dienai skirtą meninį darbą (piešinį, aplikaciją, atviruką, koliažą ar 
kt.); 
 7.3. ugdyti vizualinę raišką, išradingumą, originalumą pasirenkant technines raiškos 
priemones; 
 7.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų.  
 

III SKYRIUS 
DALYVIAI 

 
8. Parodos dalyviai – šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (3-7 m. 

amžiaus) vaikai, pedagogai. 
 

IV SKYRIUS 
DALYVAVIMO SĄLYGOS IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
9. Parodos trukmė: nuo 2021-04-26 iki 2021-05-31. 
10. Parodos eiga: 



10.1. dalyviai įvairiomis technikomis ir priemonėmis kuria meninį darbą – sveikinimą 
skirtą mamai;  

10.2. darbelius nufotografuoja (nuotraukos dydis neturi viršyti 5 MB) ir kartu su 
dalyvio anketa (1 priedas) siunčia el. p. lilijaa25@gmail.com  iki 2021 m. balandžio 20 d. 

11. Visi tekstiniai dokumentai turi būti surinkti  Times New Roman  šriftu, 12 dydis. 
12. Pateikdamas nuotraukas Parodai  autorius patvirtina sutikimą dėl jų naudojimo 

sklaidos tikslais. 
13. Kūrybinių darbų nuotraukos bus viešinamos Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės 

mokyklos internetinėje svetainėje https://www.mjmokykla.lt/ Šilutės rajono švietimo pagalbos 
tarnybos internetinėje svetainėje  https://www.sptsilute.lt/    

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14. Visiems parodos dalyviams ir mokytojams bus išsiųstos Šilutės Martyno Jankaus 
pagrindinės mokyklos padėkos, mokytojams – Švietimo pagalbos tarnybos pažyma.  

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 priedas  
 

ŠILUTĖS MARTYNO JANKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS TRAKSĖDŽIŲ SKYRIUS 
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALIOS PARODOS „VISOS GĖLĖS TAU, MAMYTE“ 
 

DALYVIO ANKETA 
 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, el. 
paštas 

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius, grupės 
pavadinimas 

 

Pedagogo vardas, pavardė, el. paštas  
 

 


