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įsakymu Nr. V-43 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ 

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PARODOS 

 „AŠ KŪRĖJAS...“ 

NUOSTATAI 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir pedagogų 

kūrybinių darbų parodos (toliau – Paroda) „AŠ KŪRĖJAS...“ nuostatai reglamentuoja renginio 

tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo ir dalyvių įvertinimo tvarką.  

2. Paroda skirta Tarptautinei Žemės dienai paminėti bei gamtosaugos ir STEAM sričių 

gebėjimams lavinti.  

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

mokytojos Nina Opulskienė, Renata Janušienė. Parodos koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vedėja Eglė Matienė. 

 4. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių „Rasos“ progimnazijos interneto svetainėje 

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

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

planai)“ 

                      5. Partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialas 

(Tilžės g. 36, Šiauliai).  

II. SKYRIUS 

https://rasosp.lt/
https://www.facebook.com/rasiukai
https://www.facebook.com/rasiukai
https://www.facebook.com/groups/976828812401540
https://www.facebook.com/groups/976828812401540


TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 6. Tikslas – ugdyti supratimą apie atliekų tvarkymą ir formuoti kūrybišką jų 

panaudojimą, išsaugojant gamtą. 

                     7. Uždaviniai: 

 7.1. Ugdyti vaikų savimonę, ugdytinių santykį su gamta. 

 7.2. Išbandyti įvairias kūrybines technikas naudojant STEAM metodikos elementus; 

 7.3. Ugdyti gebėjimą panaudoti antrines žaliavas. 

7.4. Siekti glaudaus bendradarbiavimo ir dalinimosi gerąją patirtimi su Lietuvos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigomis. 

III. SKYRIUS 

DALYVIAI 

 8. Dalyviai – Respublikos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus   

vaikai, jų tėvai, pedagogai.  

IV. SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

9. Paroda vykdoma dviem etapais: 

I etapas.  

Parodos dalyviai domisi atliekų rūšiavimu, kaupia, ruošia antrines žaliavas, kurias 

galima naudoti kūryboje.  

II etapas.  

Parodos dalyviai pasirinktomis priemonėmis iš antrinių žaliavų kuria ir gamina savo 

mylimą, svajonių žaislą. 

10. Reikalavimai eksponuojamiems darbams: 

10.1. Darbų kiekis iš vienos įstaigos neribojamas. 

10.2. Pateikiami individualūs arba kolektyviniai darbai. 

10.3. Pagamintą žaislą pristatyti iki 2023-03-31 į Šiaulių ,,Rasos“ progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyrių adresu: Šviesos takas 30, LT-78175, Šiauliai. 



10.4. Kiekvienam darbui užpildyti dalyvio anketą (Priedas Nr.1) ir priklijuoti prie 

pagaminto žaislo. 

1 0 . 5 . P a r o d o j e d a l y v a v u s i e m s p e d a g o g a m s b u s i šd u o t o s Š i a u l ių 

„Rasos“ progimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pažymos (bendras sąrašas), patvirtinančios 

dalyvavimą Parodoje. 

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

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus padėkos. 

Paroda bus eksponuojam Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 

Lieporių filiale 2023-04-03 – 2023-04-20  (Tilžės g. 36, Šiauliai)   

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 11. Pedagogas, pateikdamas darbą Parodai, patvirtina, kad yra gavęs darbo autoriaus 

tėvų / globėjų sutikimą darbą pateikti ir eksponuoti Parodoje. 

                      12. Organizatoriai pasilieka teisę Parodos darbus viešinti ugdymo tikslais savo 

nuožiūra, nurodant autorines teises. 

 13. Už siuntimo metu dingusius ar sugadintus darbus Parodos organizatoriai neatsako, 

darbai negrąžinami.  

                     14. Informacija teikiama el. nina.opulskiene@rasosp.lt 

______________________ 



                                                                                                                             Priedas Nr.1  

                                                                                       

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ 

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PARODA 

 „AŠ KŪRĖJAS...“ 

                                                      DALYVIO ANKETA 

Darbo pavadinimas   

Autoriaus vardas, pavardė, 
amžius

Pedagogo vardas, pavardė, el. 
paštas

Ugdymo įstaigos pavadinimas


