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Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“  

Direktoriaus 2022-03-07 

Įsakymu Nr. V 4 

 

 

VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKŲ MEDIS“ 

NUOSTATAI 

Prieš Velykas visas miestas pasipuošia tradicinėmis šios šventės dekoracijomis, mes norime 

išsiskirti ir pavasarį pasitikti, dalindamiesi vaikų nuoširdžiomis bei įkvepiančiomis idėjomis. Tad 

kviečiame ir Jus dalyvauti kūrybinių darbų parodoje „Velykų medis“. 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Artėjant ryškiausiai pavasario šventei – Velykoms, Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ 

organizuoja kūrybinių darbų parodą „Velykų medis“. 

2. Kūrybinių darbų parodos „Velykų medis“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius, organizavimą, dalyvių apdovanojimo tvarką. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ internetinėje svetainėje 

www.zemuogele.lt  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Kūrybinių darbų parodos „Velykų medis“ tikslas – skatinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių partnerystes, užtikrinti lietuvių liaudies 

tradicijų puoselėjimą. 

5. Kūrybinių darbų parodos „Velykų medis“ uždaviniai: 

5.1. Skatinti vaikus domėtis Velykų papročiais ir tradicijomis, pastebėti lietuvių liaudies tautinių 

margučių simbolių, spalvų įvairovę bei estetinį grožį; 

5.2. Plėtoti meninę, kūrybinę raišką, skatinti kūrybinį mąstymą bei estetinį skonį; 

5.3. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

6. Kūrybinių darbų parodoje „Velykų medis“ kviečiame dalyvauti Vilniaus miesto visas 

švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

7. Kūrybinių darbų parodoje „Velykų medis“ gali dalyvauti vaikai, jų tėvai, pedagogai, kiti 

įstaigos darbuotojai. 

 

http://www.zemuogele.lt/


IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Visai nesvarbu, kokį kiaušinį marginsite – tikrą ar sukursite savo stilizuotą: 

8.1. Prieš pradedant dekoruoti tikrą kiaušinį, iš po jo lukšto reikės išpūsti kiaušinio turinį; 

8.2. Išpūstą kiaušinio lukštą dažyti įvairiomis spalvomis, jų dekoruoti įvairiais margučių raštais, 

tautiškais simboliais, vaškuoti, aplikuoti; 

8.3. Įvairiausiai rankų darbo kiaušiniai gali būti atlikti įvairia technika: klijuoti, nerti, lankstyti, 

lipdyti, velti. 

9. Margučiais, likus savaitei iki Šv. Velykų, papuošti savo darželio teritorijoje augantį medį. 

10. Nufotografuoti Velykų medį bei parodai pateikti vieną nuotrauką. 

 

V. PRANEŠIMAS APIE DALYVAVIMĄ 

11. Visų švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

atstovai, nutarę, kad dalyvaus parodoje, užpildo paraišką (priedas Nr. 1) ir siunčia Vilniaus 

lopšeliui-darželiui „Žemuogėlė“ iki 2022 m. balandžio 11 d. el. paštu: 

rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt Telefonas pasiteirauti: (8 5)  244 7450. 

12. Nuotraukas siųsti iki 2022 m. balandžio 15 d.  el. paštu rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt  

13. Nuotraukos bus eksponuojamos 2022 m. balandžio 15–29 d. Vilniaus lopšelio-darželio 

„Žemuogėlė” erdvėje bei svetainėje www.zemuogele.lt.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Visoms įstaigoms bus įteikti organizatoriaus padėkos raštai. 

15. Parodai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos parodos 

sklaidos tikslais, publikavimui, iliustravimui. 
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Priedas Nr. 1 

 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKŲ MEDIS” 

DALYVIŲ PARAIŠKA 

 

Įstaigos pavadinimas Įstaigos el. pastas, 

telefonas,  

kontaktinis asmuo 

Dalyvaujančių vaikų 

vardai,  pavardės ar 

grupės pavadinimas, 

amžius  

Dalyvaujančių 

pedagogų vardai, 

pavardės 

   

 

 

 


