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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ, TURINČIŲ 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KŪRYBINIŲ DARBELIŲ 

PARODOS „MES VISI LABAI SKIRTINGI”,  

NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Respublikinė ikimokyklinio amžiaus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kurybinių darbelių paroda „Mes visi labai skirtingi“ (toliau – Parodos), skirtos tarptautinei 

tolerancijos dienai paminėti, nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

1.2. Paroda skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. 

1.3. Parodos iniciatorė – Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ logopedė metodininkė 

Rasa Timonė, mob. 8 621 46 972, el. paštas rasa.kruminyte@gmail.com  

1.4. Parodos koordinatorė – Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Nijolė Maciūnienė. 

1.5. Parodos partneriai – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2.1. Tikslas – siekti didinti vaikų toleranciją kitokiam (žmogui, daiktui, požiūriui, mąstymui ir 

t.t.). 

2.2. Uždaviniai: 

2.2.1. Ugdyti vaikų požiūrį, supratimą apie šalia esančius. 

2.2.2. Puoselėti kūrybiškumą, meninius sugebėjimus, atskleisti save piešimo techniką, akliekant 

kūrybinį darbelį. 

2.2.3. Tikslinti ir tobulinti smulkiąją motoriką. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

3.1. Ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai (3-7 metų amžiaus), turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kuriems teikiama švietimo pagalba. 

3.2. Ugdytinius parodai ruošia logopedai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

4.1. Kūrybinių darbelių paroda bus eksponuojama Pakruojo vaikų lopšelyje-darželyje 

„Vyturėlis“ gruodžio 2–15 dienomis. 

4.2. Visi parodos dalyviai iki 2019 m. lapkričio 29 d. paštu siunčia kūrybinius darbelius 

Pakruojo vaikų lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“, Mindaugo g. 8, Pakruojis, LT-83136. 
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4.3. Atsiųsti kūrybiniai darbeliai atgal nebus siunčiami. 

4.4. Darbai bus neeksponuojami, jei neatitiks parodos sąlygų. 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

5.1. Ugdytiniai, naudodami įvairią techniką, atlieka kūrybinį darbą. Darbelyje būtinai turi būti 

panaudojamas vienas juodos spalvos 4 mm skersmens skritulys (1 priedas). Skirtinguose vaikų 

darbeliuose panaudoti vienodi skrituliai leis aiškiai suprasti, kad mes visi esame skirtingi, 

mąstome, galvojame skirtingai, bet turime priimti ir toleruoti kiekvieną.  

5.2. Darbai parodai kūriami A4 formato lape. 

5.3. Kūrybinio darbo dešinėje pusėje apačioje (gerojoje pusėje) priklijuoti autoriaus kortelė (2 

priedas). 

5.4. Paroda bus organizuojama lauke, tad, esant galimybei, darbelį reiktų įlaminuoti. 

5.5. Atliekant kūrybinį darbą vaikams gali kilti įvairių minčių. Vaikų mintys užrašomos į anketą 

(3 priedas). 

5.6. Parodos dalyviai sutinka, kad parodai pateikti darbai bus eksponuojami, viešinami. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Visi kūrybinių darbelių parodos „Mes visi labai skirtingi“ dalyviai bus apdovanoti padėkos 

raštais, kuriuos gaus elektroniniu paštu. 

6.2. Parengusiems ugdytinius pedagogams elektroniniu paštu bus atsiųstos Pakruojo suaugusiųjų 

ir jaunimo švietimo centro pažymos apie ugdytinių parengimą dalyvauti respublikinėje parodoje. 

6.3. Pateikdami darbus, parodos dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia parodos organizatoriams neišimtines teises viešai publikuoti, platinti parodai pateiktus 

kūrinius Lietuvoje ir užsienyje. 

6.4. Parodos organizatoriai įsipareigoja neviešinti parodos dalyvių pateiktos asmeninės, 

kontaktinės informacijos. 

6.5. Kilus klausimams, prašome skambinti Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 

logopedei Rasai Timonei mob. 8 621 46 972, arba rašyti į el. paštą rasa.kruminyte@gmail.com  
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1 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

AUTORIAUS KORTELĖ 

 

KŪRYBINIO DARBELIO PAVADINIMAS 

Dalyvio vardas, amžius 

Pedagogo pareigos, vardas, pavardė 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 priedas 

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ, TURINČIŲ 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KŪRYBINIŲ DARBELIŲ 

PARODA „MES VISI LABAI SKIRTINGI” 

 

DALYVIO (UGDYTINIO) ANKETA 

Dalyvio vardas, pavardė, amžius 

 

 

Kūrybinio darbelio pavadinimas, vaiko 

pasakytos mintys 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas 

 
 

Parengusio ugdytinį pedagogo vardas, 

pavardė, pareigos, el. paštas 

 

 

  
 


