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Gamta jau skelbia pavasarį – ilgėja dienos, ežeruose plonėja ledas, parskrido pirmieji 

paukščiai. Kalendorinis pavasaris prasideda kovo 1 dieną. Senolių nuomone, pavasaris ateina, kai 

pasirodo pavasario pradžią žyminčios gėlės – snieguolės, bunda gyvūnai, ant medžių sprogsta 

kačiukai. Gamtininkų nuomone, ankstyvasis pavasaris prasideda tada, kai gamta dovanoja saulėtus 

ir gana šiltus orus ir nebelieka sniego dangos. Tad kviečiame visus kartu pasigrožėti bundančia 

gamta, nustatyti, ar iš tikrųjų į Lietuvą jau žengia pavasaris, ir kokie ženklai gali tai rodyti. 

Stebėdami metų laikų kaitą ir mėgaudamiesi gamtos neregėta gražuma, suprasti, kad dėl 

gamtos turto išsaugojimo ir puoselėjimo turi stengtis kiekvienas žemės gyventojas. Kiekvienas 

privalo ją mylėti. Kartu spręsti gamtos taršos problemas, rūpintis gamtos taršos prevencija.  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fotografijų parodos „Mažais 

žingsneliais pavasaris beldžiasi į Žemę“ (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja parodos 

tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką ir autorių apdovanojimą. 

2. Parodos organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ Architektų g. 108, LT-

04223, Vilnius, tel. (8 5)  244 7450; el. paštas  rastine@zemuogele.vilnius.lm.lt . Parodos 

koordinatorės Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jelena Andrejeva, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ana Rodzevič. 

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

www.zemuogele.lt  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – sudaryti sąlygas vaikams atskleisti gamtos grožį, patirti džiaugsmą stebint, 

gėrintis, lankantis, fotografuojant atradimą bei skatinti pagalvoti apie gamtos taršos 

problemas.  

5. Uždaviniai: 

5.1. skatinti vaikus pažinti, stebėti ir tyrinėti bundančią gamtą, taikant naujus ugdymo būdus ir 

metodus; 
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5.2. formuoti vaikų vertybines nuostatas, pagarbą gamtai, atsakomybę už gamtos puoselėjimą ir 

saugojimą; 

5.3. skatinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, 

plėtojant vaikų gamtomokslines žinias. 

 

III. DALYVIAI 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

vaikus kartu su tėvais, pedagogus. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

7. Vaikai, tyrinėdami gyvąją gamtą, stebi, kaip atbunda gamta, pavasario požymius, atpažįsta 

pavasario ženklus, analizuoja pavasarinius oro pokyčius. 

8. Parodos dalyvis įamžina pirmuosius pavasarinius ženklus ir fotografijas Parodos 

organizatoriui, Vilniaus lopšeliui-darželiui „Žemuogėlė”, atsiunčia el.paštu 

rastine@zemuogele.vilniusl.lm.lt nuo 2023 m. vasario 20 d. iki 2023 m. kovo 20 d.  

10. Siunčiant darbą, pateikiama informacija: Ugdymo įstaiga, autoriaus vardas, amžius, 

mokytojo vardas, pavardė, kontaktinis telefonas arba elektroninis paštas, kūrybinio darbo 

pavadinimas. 

11. Pateikdamas fotografijas autorius tampa Parodos dalyviu bei sutinka, kad: 

11.1. pateiktos fotografijos bus neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos Parodos sklaidos 

tikslais; 

11.2. fotografijos eksponuojamos parodoje be papildomo autoriaus sutikimo; 

11.3. fotografijos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, socialiniuose 

tinkluose; 

11.4. fotografijos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas fotografiją Parodai, jis patvirtina, kad yra šios fotografijos autorius, kad turi 

joje esančių asmenų sutikimą šią fotografiją naudoti Parodoje; 

11.5. Parodos dalyvis sutinka, kad su fotografija būtų skelbiamas ir autoriaus vardas bei 

pavardė, įstaigos, kurioje jis/ji ugdoma, pavadinimas. 

12. 2023-03-22 d. fotografijos bus paviešintos ir patalpintos įstaigos elektroninėje svetainėje 

www.zemuogele.lt bei įstaigos Facebook paskyroje.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Visi Parodos dalyviai bus apdovanojami: vaikai ir mokytojai/ugdymo įstaigos – padėkos 

raštais (išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu). 
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14. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių fotografijas publikuoti savo nuožiūra.  

15. Fotografijos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų reikalavimų bei 

Parodos tematikos, neeksponuojamos.  

 

________________________________________ 

 


