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KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „VAIKYSTĖS DVARAS“ 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

GRUPIŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

,,ŽEMĖ – MŪSŲ PLANETA“ 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras” organizuojama respublikinė virtuali kūrybinių 

darbų paroda „Žemė – mūsų planeta” skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytinių, kūrybiškumo, saviraiškos ugdymui, bendravimo ir bendradarbiavimo su šeimos nariais, 

mokytojomis plėtojimui, bendruomeniškumo užtikrinimui. 

3. Virtualios kūrybinės darbų parodos „Žemė – mūsų planeta” nuostatai reglamentuoja parodos 

tikslą, uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

4. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių virtualios kūrybinės 

darbų parodos „Žemė – mūsų planeta” organizatorius – Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės 

dvaras”. Kūrybinė grupė: ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Simona Matačiūnaitė, Virginija 

Paukštutienė. Respublikinės parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė 

Filmanavičienė. 

5. Parodos nuostatai skelbiami Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras” internetinėje 

svetainėje, adresu: https://vaikystesdvaras.lt/ ir socialinio tinklalapio ,,Facebook“  paskyrose 

,,Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“, „Auklėtoja auklėtojai” bei uždaroje ,,Facebook“ 

grupėje ,,Žemė – mūsų planeta“. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – paminėti Pasaulinę Žemės dieną, išreiškiant pagarbą ir  rūpestį mus supančiai aplinkai.  

7. Uždaviniai: 

7.1. Suteikti galimybę išgyventi kūrybos ir draugystės džiaugsmą švenčiant Tarptautinę Žemės 

dieną; 

7.2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, originalias meninės saviraiškos formas. 

7.3. Plėtoti vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtį; 

7.4. Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių ugdymo įstaigų, naudojant IKT. 

 

III. DALYVIAI 

 

8. Virtualios kūrybinių darbų parodos dalyviai — Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Paroda vykdoma nuo 2023 m. kovo mėn. 8 d. iki 2022 m. balandžio mėn. 10 d. 

10. Parodos dalyviai  pasirenkant įvairias priemones (akvarelė, guašas, pieštukai, kreidelės ir kt.) ant 

popieriaus lapo piešia žemę – mūsų planetą, ją dekoruoja ir gražina tradicinėmis ir netradicinėmis 

priemonėmis. 

11. Nuotraukoje turi matytis tik galutinis rezultatas. Nuotraukų skaičius iš įstaigos ar grupės – 2 – 3. 

https://vaikystesdvaras.lt/


12. Dalyviai jungiasi į uždarą ,,Facebook“ grupę ,,ŽEMĖ – MŪSŲ PLANETA“ 

(https://www.facebook.com/groups/1546138755908391). Grupėje talpina nuotraukas. Keliant 

nuotraukas, būtina nurodyti įstaigos ir grupės pavadinimus, mokytojo vardą, pavardę. 

 

13. Iš atsiustų fotografijų, parodos organizatoriai įsipareigoja sukurti video filmuką, apibendrinantį 

parodos rezultatus, kuris bus patalpintas įstaigos ,,Facebook“ svetainėje Žiežmarių mokykla-darželis 

„Vaikystės dvaras“. 

14. Darbai turi atitikti parodos nuostatus. 

 

V. AUTORIŲ APDOVANOJIMAI 

 

15. Visi parodos dalyviai bus apdovanojami Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ 

padėkos raštais ir pažymomis, kurios bus talpinamos uždaroje ,,Facebook“ grupėje ,,ŽEMĖ – MŪSŲ 

PLANETA“ https://www.facebook.com/groups/1546138755908391. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Pateikdamas foto nuotrauką parodai autorius tampa parodos dalyviu bei sutinka, kad: 

16.1. parodai pateiktos foto nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos parodos 

sklaidos tikslais; 

16.2. foto nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, socialiniuose 

tinkluose; 

17. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti 

Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje ir ,,Facebook“ 

paskyroje. 

18. Foto nuotraukos pristatytos po nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų reikalavimų bei 

parodos tematikos, neeksponuojamos. 

19. Kilus klausimams skambinti tel. 8-675-87943, mokytoja Simona Matačiūnaitė. 
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