
PATVIRTINTA 

                                                                  Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus  

2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DO-48 

 

RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKŲ ATVIRUKAS“ 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

parodos „Velykų atvirukas“ (toliau – paroda) aprašas reglamentuoja parodos tikslą, organizavimo 

tvarką. 

2. Parodą organizuoja Raseinių lopšelis-darželis ,,Saulutė“ ir Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnyba.  

3. Parodos partneris – Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka. 

4. Aprašas skelbiamas Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos tinklalapyje http://www.rspt.lt/. 

ir Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ internetinėje svetainėje https://raseiniusaulute.lt/ 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ugdyti pagarbą senyvo amžiaus žmonėms bei parodyti dėmesį dovanojant sukurtus 

atvirukus. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Puoselėti ugdytinių domėjimąsi menu, etnokultūra, tautiniais raštais. 

6.2. Sudaryti sąlygas meninei ugdytinių saviraiškai, pasitelkiant kūrybai laisvai pasirinktas 

technikas. 

6.3. Palaikyti įstaigų bendruomenių bendradarbiavimą. 

 

III. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

7. Parodos dalyviai – ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 3-7 metų 

amžiaus vaikai, tėvai ir pedagogai.  

8. Dalyvių registracija nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2019 m. kovo 27 d. Užpildytą dalyvio anketą  

(Priedas Nr. 1) atsiųsti el. paštu: reda.jociene@gmail.com 

9. Parodai pateikiamų darbų kiekis neribojamas. 

10. Reikalavimai darbui:  

10.1. atviruko tema – ,,Velykų sveikinimas“, atviruko dydis, atlikimo technika ir forma – įvairi: 

aplikacija, piešimas, dekoravimas, karpinys ir t.t., ovalo, gyvūno, paukščio, kvadrato formos ir kt. 
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10.2. atviruko viduje įrašomas velykinis sveikinimas ir parašomas įstaigos pavadinimas bei autorius 

vardas. 

11. Atvirukai siunčiami arba pristatomi į Raseinių lopšeli-darželį „Saulutė“ adresu: Raseinių 

lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Dariaus ir Girėno g. 13, Raseiniai , LT 60129 nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 

2020 m. kovo 27 d. 

12. Paroda eksponuojama Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriuje nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. balandžio 10 d. Vėliau atvirukai bus padovanoti 

socialinės globos bei palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientams. 

13. Kontaktiniai asmenys: Raseinių lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Reda Jocienė, el. p. 

reda.jociene@gmail.com , mob. 869993948, auklėtoja metodininkė Neringa Jurkienė, el.p. 

njurkiene@gmail.com, mob.867047977; auklėtoja Lina Puidokienė, el.p.buzieneslinos@gmail.com, 

mob. 8 682 38680. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti kūrybinius atvirukus įvairiuose leidiniuose bei 

interneto svetainėse. 

16. Parodos dalyviai gaus Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ padėkas, pedagogai – Raseinių 

rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymas.  

_______________________ 
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Priedas Nr. 1 

RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKŲ ATVIRUKAS“ 

DALYVIO ANKETA 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

 

 

Vaiko vardas, pavardė arba grupės 

pavadinimas 

 

Pedagogo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija  

 

 

Pedagogo el. paštas, telefono Nr.  

 

 

 


