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RESPUBLIKINĖS IKIMOKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 
KŪRYBINIŲ DARBŲ IR AKTYVUMO SKATINIMO 

 VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS „IŠGĄSDINKIME ŽIEMĄ“ 
NUOSTATAI 

 
Užgavėnės  –  žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išgąsdinimą, išvarymą, siekiant 
prisišaukti pavasarį. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pasislėpę po velnių, 
raganų ir kitokiomis kaukėmis, apsiginklavę Užgavėnių tarškalais-barškalais vaikai nuo seno 
gąsdindavo žiemą, kviesdavo pavasarį. 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų ir aktyvumo 

skatinimo virtualios fotografijų parodos „Išgąsdinkime Žiemą“ (toliau – paroda) nuostatai 
reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo sąlygas. 

2. Parodą organizuoja Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis. 
3. Parodos organizavimo grupė: koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Albina 

Smilginienė, darbo grupė:  ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vaida Tiškuvienė, Gitana 
Marčiukienė, Dainora Strumylienė.  

4. Parodos nuostatai skelbiami  Facebook socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai grupės 
failuose, bei Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio  internetinėje svetainėje 
http://priekulesdarzelis.lt/. 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

5. Tikslas – puoselėti etnines tradicijas, ugdyti meninę raišką,  skatinti vaikų fizinį aktyvumą, 
kūrybinius gebėjimus kuriant tarškalus-barškalus iš netradicinių priemonių. 

6. Uždaviniai: 
6.1. Skatinti pedagogų, ugdytinių ir tėvų bendradarbiavimą; 
6.2. Kartu su vaiku aptarti Užgavėnių tradicijas ir jų reikšmę; 
6.3. Suteikti vaikui džiugių emocijų, kuriant Užgavėnių tarškalus-barškalus iš antrinių žaliavų. 
6.4. Atlikti įvairias fizinio aktyvumo veiklas, kuriose vaikai gąsdintų žiemą, kviestų, šauktų pavasarį. 
6.5. Plėtoti ikimokyklinių įstaigų kūrybinį bendradarbiavimą. 

 
III. DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 
7. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų mokytojai, 

tėvai. 
8. Parodos dalyviai naudodami netradicines priemones, antrines žaliavas, kuria Užgavėnių tarškalus-

barškalus. Gali būti individualūs ar kolektyviniai darbeliai.  
9. Veiklų metu užfiksuojamos akimirkos, kai vaikai lauke gąsdina žiemą aktyviai veikdami, 

barškindami savo kurtais tarškalais-barškalais. Nuotraukose netūrėtų matytis pavienių vaikų 
veidų, arba veidai tūrėtų būti slepiami. 

10. Parodos dalyviai pateikia 2 kokybiškas skaitmenines fotografijas.  
11. Kartu pateikiama ir užpildyta dalyvio anketa. (Priedas Nr.1). 
12.  Nuo vasario 17 d. iki 26 d. nuotraukos siunčiamos elektroniniu paštu paroda2021@gmail.com.  
13. Iškilus neaiškumams, skambinti tel. 867243896 

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiema
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiema
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pavasaris
http://priekulesdarzelis.lt/
mailto:paroda2021@gmail.com


14. Virtuali paroda nuo  kovo 1 d.  bus eksponuojama Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio 
internetinėje svetainėje http://priekulesdarzelis.lt/. 
 

IV. APDOVANOJIMAI 
 

15. Visiems parodos dalyviams nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti parodos 
organizatoriaus Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio padėkos raštai. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

16. Pateikdami darbus parodai patvirtinate, kad turite sutikimą juos naudoti. Darbo autorius tampa 
parodos dalyviu. 

17. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti 
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje http://priekulesdarzelis.lt/. 

18. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 
_________________ 
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1 PRIEDAS 
 

RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS PARODOS 
„IŠGĄSDINKIME ŽIEMĄ“ 

 
DALYVIO ANKETA 

 
 

Įstaigos pavadinimas, adresas  
 

Dalyvio vardas, pavardė, elektroninis paštas  
 

 
                                            
 
Užpildytą dalyvio anketą atsiųsti iki 2021-02-26 elektroniniu paštu paroda2021@gmail.com 
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