
RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„SVAJONIŲ TAUPYKLĖ“ 

NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų 

fotografijų parodos „Svajonių taupyklė“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja renginio 

tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Regina Maksimavičiūtė ir mokytoja Aušra Šutinienė.  

3. Parodą globoja Kauno sanatorinio lopšelio–darželio „Pienė“ direktorės pavaduotoja ugdymui 

Inga Prieskienė. 

4. Parodos nuostatai skelbiami Kauno lopšelio–darželio „Pienė“ interneto svetainėje 

https://www.piene.lt/ (https://www.piene.lt/naujienos/idomu ). 

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – lavinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų finansinį raštingumą, į 

kūrybinį procesą integruojant verslumo ugdymo idėjas. 

6. Uždaviniai:  

 Ugdyti taupymo įgūdžius ir suprasti taupymo prasmę, supažindinant vaikus 

su pinigų taupymo nauda. 

 Skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką, verslumą, sudarant sąlygas patiems 

pasirinkti reikalingas medžiagas svajonių taupyklės kūrimui. 

 Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėmis. 
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DALYVIAI IR ORGANIZATORIAI 

 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir pedagogai.  

8. Parodą organizuoja Kauno sanatorinis lopšelis–darželis „Pienė“, Birutės g. 9, LT-45319, 

Kaunas. 

 

DARBŲ PATEIKIMAS IR PRISTATYMAS 

 

9. Parodos trukmė – 2021 m. spalio 25 – lapkričio 19 d. Vaikai kartu su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokytojais gamina svajonių taupykles iš pasirinktų antrinių, gamtinių 

medžiagų. 

10. Švietimo įstaigų mokytojai, nusprendę su vaikais dalyvauti parodoje, užpildo anketą (1 

priedas) ir prisegtą kūrybinio darbelio nuotrauką (JPG formatu) atsiunčia el. paštu: 

parodeles@gmail.com iki 2021 m. lapkričio 19 d. 

11. Parodai pateikiami individualūs kūrybiniai darbai: vienas pedagogas siunčia ne daugiau kaip 

dvi darbų nuotraukas. Nuotraukose neturi matytis vaikų veidų. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

12. Organizatoriai pasilieka teisę nuotraukas publikuoti įvairiuose leidiniuose bei tinklalapiuose 

apie tai neinformavus autoriaus. 

13. Mokytojai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami 

pažymai parengti ir įtraukti bendrame sąraše.  

14. Parodos dalyviai gaus organizatorių padėkos raštus bei pažymas (išsiunčiama nurodytu el. 

paštu). 

15. Darbams neatitikus temos, nuotraukų kokybės organizatoriai pasilieka teisę darbų 

neeksponuoti. 

16. Parodos dalyvių kūrybinių darbų nuotraukos bus pateikiamos video filmuko formatu, kuris 

bus publikuojamas lopšelio–darželio „Pienė“ interneto svetainėje https://www.piene.lt/. 

17. Išsamesnę informaciją apie parodą teikia ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Regina Maksimavičiūtė (tel. 8 615 12533) ir mokytoja Aušra Šutinienė (tel. 8 654 83530), 

el. p. parodeles@gmail.com. 
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Respublikinės virtualios ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų  

 parodos „SVAJONIŲ TAUPYKLĖ“ 

    1 priedas  

 

 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  
 

Vaiko vardas, pavardė, amžius, grupės 

pavadinimas   

Vadovavusio darbui mokytojo vardas, pavardė  

Pedagogo el. p. adresas  
 

 

 

 


