PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus 2022 m. vasario 25 d.įsakymu Nr. I1-46

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
EKOLOGINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „GĖLĖ ŽEMEI“
NUOSTATAI
Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris.
Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario
lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. 1971 m.
Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena. Pasaulinės Žemės dienos metu
kiekvienas turėtume pagalvoti apie mūsų planetos problemas. Todėl kviečiame sudalyvauti ekologinėje
kūrybinių darbų parodoje „Gėlė Žemei“.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ekologinės kūrybinių darbų parodos
„Gėlė Žemei“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų
pateikimo sąlygas.
2. Paroda skirtas Pasaulinei Žemės dienai, kuri minima kovo 20 dieną.
3. Parodos organizatorius – Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis. Projekto rengėjai: ikimokyklinio
ugdymo vyr. mokytoja Albina Smilginienė, mokytoja metodininkė Dainora Strumylienė, koordinatorius
– direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Bakienė.
4. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje
http://priekulesdarzelis.lt/, „Facebook“ socialinio tinklalapio „Auklėtoja auklėtojai“ ir „Gėlė Žemei“
grupėse.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – ugdyti ekologinę nuostatą, suteikti galimybę vaikams išgyventi kūrybos džiaugsmą, kuriant
gėles iš antrinių žaliavų.
6. Uždaviniai:
6.1. Lavinti vaikų meninius gebėjimus, kuriant gėlę iš antrinių žaliavų;
6.2. Išbandyti įvairias kūrybines technikas naudojant STEAM metodikos elementus;
6.3. Ugdyti ekologinę sampratą, skatinti vartojimo mažinimą, antrinių žaliavų perdirbimą;
6.4. Skatinti pedagogų, ugdytinių ir tėvų bendradarbiavimą dalyvaujant parodoje.
III. DALYVIAI
7. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų mokytojai, tėvai.
IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Parodos trukmė nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.
9. Paroda vykdoma dviem etapais:

I etapas. Parodos dalyviai susipažįsta su gamtos užterštumo, žemės resursų perteklinio naudojimo
problema. Dalyviai domisi atliekų rūšiavimu, kaupia, ruošia antrines žaliavas, kurias galima naudoti
kūryboje.
II etapas. Vaikai padedami mokytojų, tėvų, globėjų kuria gėles iš antrinių žaliavų, pasitelkdami STEAM
metodą.
10. Parodai sukurtos gėlės nufotografuojamos ir nuotraukos talpinamos sukurtoje uždaroje „Facebook“
grupėje „GĖLĖ ŽEMEI“ adresu https://facebook.com/groups/713412586734945 nuo 2022 m. kovo 1
d. iki kovo 31 d.
11. Nuotraukų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas.
12. Nuotraukose vaikų veidų neturėtų matytis.
13. Įkeldami nuotrauką, viršuje parašykite miestą, įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę.
14. Kilus klausimams informacija teikiama telefonais: 867243896 (ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Albina Smilginienė), 867764304 (ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Dainora Strumylienė).
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Pateikdamas darbus autorius tampa virtualios parodos „Gėlė Žemei“ dalyviu. Tai reiškia, kad jis
patvirtina, kad yra šios nuotraukos(ų) autorius, arba yra gavęs kūrinių autorių sutikimą šią
nuotrauką/nuotraukas pateikti parodai, už autorių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
Taip pat autorius sutinka, kad organizatoriai pasilieka teisę jo nuotraukas publikuoti savo nuožiūra.
16. Iš parodos kūrybinių darbų nuotraukų bus sukurta virtuali knyga, kuria pasidalinsime su visais parodos
dalyviais
uždaroje
„Facebook“
grupėje
„GĖLĖ
ŽEMEI“
adresu
https://facebook.com/groups/713412586734945
ir
įstaigos
internetinėje
svetainėje
www.priekulesdarzelis.lt nuo balandžio 11 d.
17. Visiems parodos dalyviams bus atsiųsti parodos organizatoriaus Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšeliodarželio padėkos raštai.
_________________

