PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus 2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. I1-244

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „DELMONO RAŠTAI“
NUOSTATAI
Delmonas (arba dalmonas) – lietuvių moterų puošni kišenė, austine juostele (rištuvu) rišta
prie juosmens, būdinga tik Mažajai Lietuvai. Siūtas iš aksomo, šilko, medvilnės. Tai specialus maišelis,
pasiūtas iš tamsesnės medžiagos, išsiuvinėtas įvairiaspalvių siūlų gėlytėmis, paukščiukais, papuoštas
dar ir karoliukais. Kampuose kartais buvo išsiuvinėjami savininkės inicialai. Moterys delmone
laikydavo pinigus, nosinaitę, įvairias smulkmenas. Iki XX a. buvo klaipėdiškių moterų tautinių drabužių
dalis. Vyresnės moterys delmonus ryšėjo iki XX a. 5 dešimtmečio.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mažosios Lietuvos regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodos
„Delmono raštai“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų
pateikimo sąlygas.
2. Parodos organizatorius – Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis. Parodos rengėjai: ikimokyklinio
ugdymo mokytoja metodininkė Albina Smilginienė, koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Giedrė Bakienė.
3. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje
http://priekulesdarzelis.lt/, „Facebook“ socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai“ ir „Delmono
raštai“ grupėse.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius gebėjimus
siekiant atskleisti Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo išskirtinumą, kuriant delmonus iš netradicinių
priemonių.
2. Uždaviniai:
2.1. Aptarti Mažosios Lietuvos regiono tautinio kostiumo išskirtinumą, delmono paskirtį, jo individualumą;
2.2. Ugdyti meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus, kuriant delmonus iš popieriaus;
2.3. Kūrybinius darbus fiksuoti nuotraukose ir surengti sukurtų darbelių foto parodą.

III. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
3. Paroda vyks nuo 2022 m. spalio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 11 d.
4. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų mokytojai, tėvai.
5. Delmonai gali būti sukurti iš įvairių popieriaus gaminių ir atlikti įvairia technika: klijuoti, lankstyti,
kirpti, plėšyti ir kt.
6. Parodai pateikiamos individualių arba kolektyvinių kūrybinių darbų – sukurtų delmonų nuotraukos.
7. Parodai pateikta nuotrauka gali būti panaudota etninio projekto „Kūrybiškai atrandu Mažąją Lietuvą“
viešinimo tikslais.
8. Nuotraukos talpinamos sukurtoje uždaroje „Facebook“ grupėje „DELMONO RAŠTAI“ adresu
https://www.facebook.com/groups/822854762060244 nuo 2022 m. spalio 3 d. iki spalio 31 d.
9. Nuotraukų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas.
10. Nuotraukose vaikų veidų neturėtų matytis.
11. Įkeldami nuotrauką, viršuje parašykite miestą, įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę.
12. Kilus klausimams informacija teikiama telefonu: 867243896 (ikimokyklinio ugdymo mokytoja
metodininkė Albina Smilginienė).
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Pateikdamas darbus autorius tampa kūrybinių darbų parodos „Delmono raštai“ 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.
14. Iš parodos kūrybinių darbų nuotraukų bus sukurta virtuali knyga, kuria pasidalinsime su visais parodos
dalyviais
uždaroje
„Facebook“
grupėje
„Delmono
raštai“
adresu
ir
įstaigos
internetinėje
svetainėje
https://www.facebook.com/groups/822854762060244
www.priekulesdarzelis.lt iki lapkričio 11 d.
15. Visiems parodos dalyviams bus atsiųsti parodos organizatoriaus Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšeliodarželio padėkos raštai.
_________________

