
PATVIRTINTA 

Šiaulių „Rasos“ progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

direktoriaus 2023 m. sausio 19d. 

įsakymu Nr. V-22 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ, 

PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SKAITMENINIŲ PIEŠINIŲ 

„KURIU LIETUVĄ“ VIRTUALIOS PARODOS 

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio vaikų, pedagogų ir švietimo pagalbos 

specialistų skaitmeninių piešinių „Kuriu Lietuvą“ virtualios parodos (toliau – Paroda) nuostatai 

reglamentuoja Parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir pristatymo tvarką. 

2. Paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Skaitmeniniai 

piešiniai bus eksponuojami virtualioje parodoje, parodos nuoroda bus išsiųsta dalyviams 

nurodytu elektroniniu paštu. 

3. Parodą organizuoja Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

mokytojos Kristina Gelažienė, Toma Vareikaitė, Jorūnė Akstinienė. Parodos koordinatorė – 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja – Eglė Matienė. 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – skatinti vaikų meninę ir tautinę saviraišką, ugdyti skaitmeninę kompetenciją 

naudojant informacines technologijas.  

5. Uždaviniai: 



5.1. Sukurti skaitmeninį piešinį Lietuvos tematika (gamta, miestas, architektūriniai 

objektai, Lietuvos simboliai ir kt.) ir linkėjimą Lietuvai. 

5.2. Ugdyti 3 – 7 metų vaikų informacinį mąstymą. 

5.3. Skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, pasitelkiant skaitmeninio 

piešimo programas (MS Paint, TuxPaint, Paint, Kids Paint Free, Drawing for children, 

Inkcape, Doodle Buddy ir kt.) 

5.4. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, kartu stiprinant 

emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę vaikų raišką.  

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

6. Parodos dalyviai -  Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai. 

IV SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Parodos dalyviai pateikia savo sukurtą skaitmeninį piešinį (toliau – Piešinys) nupieštą 

pasirinkta kompiuterine programa. 

8. Piešinys gali būti pateiktas keliais būdais: 

1.  Savarankiškai vaiko sukurtas Piešinys (Pvz. 1). 

2.  Piešinys, kurtas ant pačių Parodos dalyvių pasirinktų nuotraukų, atitinkančių temą 

(Pvz. 2). 

9. Nuotrauka atsiunčiama atskiru failu (JPEG, PNG formatu). 

10. Kartu su nuotrauka dalyviai atsiunčia užpildytą dalyvio anketą (1 priedas). 

11. Piešiniai gali būti atlikti įvairia kompiuterine technika ir programomis (pvz.: MS Paint, 

TuxPaint, Paint, Kids Paint Free, Drawing for children, Inkcape, Doodle Buddy ir kt.). 

12. Skaitmenines Piešinio nuotraukas ir dalyvio anketą siųsti iki 2023 m. vasario 24 d. el. 

paštu  ikimokyklinisrasos@gmail.com 

13. Parodos organizatoriai kovo 10 d. surengs virtualią kūrybinių darbų parodą, nuoroda bus 

išsiųsta dalyviams nurodytu elektroniniu paštu. 

mailto:ikimokyklinisrasos@gmail.com


14. Taip pat paroda bus patalpinta Šiaulių „Rasos“ progimnazijos tinklapyje www.rasosp.lt, 

Šiaulių „Rasos“ progimnzijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus Facebook paskyroje.  

15. Informacija apie Parodą bus viešinama Šiaulių „Rasos“ progimnazijos internetinėje 

svetainėje www.rasosp.lt, ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Facebook“ paskyroje (https://

www.facebook.com/rasiukai),  „Facebook“ grupėje „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, darbeliai, 

veiklų planai), kitose „Facebook“ grupėse. 

16. Parodoje dalyvavusiems vaikams bus išsiųstos Šiaulių „Rasos“ progimnazijos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus padėkos. 

17. Parodoje dalyvavusiems pedagogams bus išduotos Šiaulių „Rasos“ progimnazijos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pažymos, patvirtinančios dalyvavimą Parodoje. 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Projekto organizatoriai turi teisę nepateikti Piešinių virtualioje Parodoje, neatitinkančių 

nuostatų reikalavimų. 

19. Projekto organizatoriai pasilieka teisę Parodos nuotraukas viešinti ugdymo tikslais savo 

nuožiūra. 

20. Dėl kilusių neaiškumų kreiptis el. paštu ikimokyklinisrasos@gmail.com   

21. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

___________________________ 
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1 priedas 

Parodos dalyvio anketa 

1 pavyzdys                                                                                                 2 pavyzdys 

Tux Paint programa 

Vaiko vardas, pavardė, amžius 

Pedagogo vardas, pavardė, 

el. paštas

Pareigybė, kvalifikacinė kategorija 

Švietimo įstaiga (darbovietė) 

Sukurto skaitmeninio piešinio 

pavadinimas

Įrankis (programa), su kuo sukurtas 

skaitmeninis piešinys

Trumpas vaiko palinkėjimas Lietuvai



Tux Paint programa                                                                          Kids Paint programa


