KAUNO SANATORINIS LOPŠELIS–DARŽELIS „PIENĖ“
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ
PEDAGOGŲ, UGDYTINIŲ IR JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) KŪRYBINIŲ DARBŲ
PARODOS ,,SNIEGO IR LEDO SKULPTŪRŲ ŠALIS“ NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ organizuojama kūrybinių darbų paroda „Sniego
ir ledo skulptūrų šalis“, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių,
pedagogų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) kūrybiškumo, bendruomeniškumo ugdymui.
2. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, pedagogų ir jų tėvų
(globėjų, rūpintojų) kūrybinių darbų parodos „Sniego ir ledo skulptūrų šalis“ (toliau –
paroda) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus, dalyvius,
organizavimo ir vykdymo tvarką.
3. Parodą organizuoja Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ ikimokyklinio ugdymo
mokytoja metodininkė Ingrida Balickienė ir vyresnioji mokytoja Daiva Trečiokienė.
4. Parodą globoja Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ direktorės pavaduotoja ugdymui
Inga Prieskienė.
5. Parodos nuostatai skelbiami Kauno lopšelio–darželio „Pienė“ interneto svetainėje
https://www.piene.lt/ (https://www.piene.lt/naujienos/idomu).
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybiškumą,
skatinant bendradarbavimą su bendruomenėmis, kuriant sniego ir ledo skulptūras.
2. Uždaviniai:


Supažindinti vaikus su žiemos reiškiniais – sniegu, ledu ir kt., aptarti jo savybes,
struktūrą, atsiradimo būdus ir pan.



Lavinti kūrybiškumą, skatinti pažinti, tyrinėti ir atrasti, integruojant STEAM
koncepciją kūrybos procese.



Sudaryti sąlygas patiems pasirinkti reikalingas medžiagas kūrimui.



Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų bendruomenėmis.

DALYVIAI IR ORGANIZATORIAI
2.1. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus ugdytiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pedagogai.
2.2. Parodą organizuoja Kauno sanatorinis lopšelis–darželis „Pienė“, Birutės g. 9, LT-45319,
Kaunas.

DARBŲ PATEIKIMAS IR PRISTATYMAS
2.3. Kviečiame įstaigų bendruomenes kurti sniego ir ledo skulptūras įstaigų lauko teritorijoje ar
maketus, dekoracijas patalpose.
2.4. Paroda vyks nuo 2021 m. gruodžio 15 d. iki 2022 m. vasario 15 d.
2.5. Kūrybinių darbų atlikimui lauke naudojama: sniegas, ledas (atsižvelgiant į oro sąlygas,
gali būti keičiamas kitomis medžiagomis) ir gamtinė medžiaga.
2.6. Kūrybinių darbų atlikimui viduje naudojamos įvairios antrinės žaliavos ir kitos medžiagos.
2.7. Atliktus darbus nufotografuoti ir skaitmenines nuotraukas talpinti „Facebook“ (uždaroje
grupėje) „Sniego ir ledo skulptūrų šalis” nuo 2021 m. gruodžio 15 d. iki 2022 m. vasario 15 d.
2.8. Švietimo įstaigų pedagogai, nusprendę dalyvauti parodoje, turi nurodyti ugdymo įstaigos
pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę, grupės pavadinimą, ugdytinių amžių ir įkelti nuotraukas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.1. Organizatoriai

pasilieka

teisę

nuotraukas

publikuoti

įvairiuose

leidiniuose

bei

tinklalapiuose apie tai neinformavus autoriaus.
1.2. Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami
pažymai parengti ir įtraukti bendrame sąraše.
1.3. Parodos dalyviai gaus organizatorių padėkos raštus bei pažymas (išsiunčiama nurodytu el.
paštu).
1.4. Darbams neatitikus temos, nuotraukų kokybės, organizatoriai pasilieka teisę darbų
neeksponuoti.
1.5. Išsamesnę informaciją apie parodą teikia ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Ingrida Balickienė (tel. 8 610 35856).

