PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“
direktoriaus 2017 m. spalio 13 d.
įsakymu Nr. V- 142
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
PIEŠINIŲ PARODA, SKIRTA LIETUVOS 100 - IUI PAMINĖTI
„KOKS GRAŽUS TU MANO, MIELAS KRAŠTE“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Parodą „Koks gražus tu mano, mielas krašte““ organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio
„Rūta“ pedagogės: Rasa Povilonienė, Toma Balsytė, Daiva Kunelytė-Urbonienė, Alma
Alunderienė. Koordinatorės - direktorė Inga Petravičienė, tel. 8 (46) 320 164, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Gina Šukelienė, tel. 8 (46) 322 326; el. paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Piešinių parodos organizatoriai numato tikslus, laiką, dalyvius.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Parodos tikslas – siekti, kad vaikai mylėtų, brangintų, didžiuotųsi ir gerbtų savo Tėvynę.
3. Parodos uždaviniai:
3.1. pavaizduoti Lietuvos regionų, miestų, miestelių ir kaimų įžymias, lankytinas
vietas.
3.2. suteikti vaikams galimybę naudoti
priemones.

įvairias meninės raiškos formas ir

III. VYKDYMO LAIKAS
4. Paroda vykdoma nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d.
IV. DALYVIAI
5. Parodoje gali dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
V. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, pastele, tušu, kreidelėmis,
flomasteriais, pieštukais ar kt.
7. Darbas atliekamas ant A4 formato lapo.
8. Darbas turi būti tvarkingas, atitikti parodos tikslus ir reikalavimus.

1

9. Ant darbų, dešiniajame apatiniame kampe, turi būti priklijuota kompiuteriu surinkta kortelė
50x100 mm (žr. 1 priedą), kurioje nurodyta: pedagogo vardas ir pavardė, darbo autoriaus
vardas, pavardė ir amžius, ugdymo įstaigos pavadinimas.
10. Iš vienos ugdymo įstaigos prašome siųsti ne daugiau kaip 3 darbus.
11. Darbus pristatyti iki 2017 m. lapkričio 30 d. adresu: Parodai „Koks gražus tu mano,
mielas krašte“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“, I. Simonaitytės g. 25, LT-95120 Klaipėda.
( Darbai, pateikti vėliau, nebus priimami.)
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Darbai autoriams negrąžinami.
13. Pedagogams, kurių ugdytiniai dalyvaus parodoje, bus išsiųsti padėkos raštai elektroniniu
paštu.
14. Parodos darbai bus patalpinti Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ internetinėje svetainėje
adresu: www.darzelisruta.lt ir eksponuojami įstaigoje.
15. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose tinklalapiuose.

______________________
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1 priedas

DALYVIO KORTELĖ
Pedagogo vardas, pavardė
Vaiko vardas, pavardė, amžius
Ugdymo įstaigos pavadinimas,
adresas, elektroninis paštas
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Pamildami savo gimtąjį kampelį, išmokstame mylėti savo Tėvynę. ( S. Teri )

Koks gražus tu mano, mielas krašte su Nemuno vingiais, Baltijos nuskalautais
krantais, su Kryžių kalnu ir Gedimino stulpais. Gražesnio krašto už tave tikrai aš
nežinau. Mielieji, kviečiame dalyvauti piešinių parodoje ,,Koks gražus tu mano,
mielas krašte.“ Siųskite savo darbelius, kuriuose bus atvaizduoti patys gražiausi,
žymiausi ir lankytini jūsų miesto, miestelio, kaimo, apylinkės vaizdai, objektai.
Siunčiame parodos nuostatus.
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