
                                                    

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS 

 „DĖKOJAME JUMS UŽ LAISVĘ GYVENTI“  

NUOSTATAI 

 

                                               AKTUALUMAS  

 

2023 m. vasario 24 d. sukanka metai, kai Ukrainos žemę užpuolė rusų agresorius, prasidėjo 

karas. Ukrainiečių šeimoms teko priverstinai bėgti iš savo šalies. Lietuva, kaip ir kitos draugiškos 

Ukrainai valstybės, priglaudė pabėgėlius. Valstybė pasirūpino, kad ukrainiečių vaikai galėtų lankyti 

ugdymo įstaigas. Lietuvos darželiuose ugdosi 1,8 tūkst. vaikų. Dauguma vaikų puikiai adaptavosi 

Lietuvos darželiuose. Mokytojai stengiasi sudaryti vaikams geras sąlygas ugdytis, atsiskleisti 

kūrybiniams gebėjimams. Artėjant žiauraus karo metinėms, organizuojame kūrybinių darbų parodą, 

kurioje vaikai galės išreikšti savo jausmus, padėką kovotojams už laisvę gyventi. 

   

                                                                   I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų virtualios 

parodos „Dėkojame Jums už laisvę gyventi“ (toliau – Virtuali paroda) nuostatai reglamentuoja 

virtualios parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Virtualią parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“. Virtualios parodos 

koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Lenkauskienė. Parodą rengia ir organizuoja 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos Margarita Repnikova, Adelė Stirbienė. 

3. Virtualios parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ tinklapyje 

www.alksniukas.lt. 

 

  

II SKYRIUS 

VIRTUALIOS PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumo ir tautiškumo jausmą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ukrainiečių vaikų meninę raišką ir 

kūrybinius gebėjimus. 

5.2 Suteikti galimybę kūrybiniais darbais išreikšti meilę ir padėką kariams kovojantiems už 

ukrainiečių tautos laisvę ir nepriklausomybę. 

5.3. Suteikti vaikams žinių apie Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, gamtą. 

5.4. Patirti džiugių emocijų, naudojant tradicines ir netradicines priemones kūrybiniame 

procese. 

5.5. Stiprinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir Ukrainos vaikų lankančių ugdymo 

įstaigas Lietuvoje, bendravimą ir bendradarbiavimą. 
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http://www.alksniukas.lt/


III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai ir mokytojai.  

 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Virtualios parodos dalyviai kuria darbelius iš tradicinių ir netradicinių priemonių. Darbai 

gali būti erdviniai ir plokštuminiai. 

8. Kūrybiniai darbeliai fotografuojami. Nuotraukos turi būti ryškios, geros kokybės. 

9. Prie darbelio užrašomas įstaigos pavadinimas, vaiko vardas, amžius, mokytojo vardas, 

pavardė. 

10. Vienas autorius parodai pateikia vieną darbą. 

11. Nuotraukos talpinamos į parodai sukurtą uždarą Facebook grupę „Dėkojame Jums už 

laisvę gyventi“. Nuotraukos keliamos nuo 2023 m. sausio 31 iki vasario 10 d. 

12. Nuotraukos bus publikuojamos virtualioje erdvėje: lopšelio-darželio „Alksniukas“ 

internetinėje svetainėje (https://www.alksniukas.lt/), Facebook paskyroje „Klaipėdos Alksniukas“ 

(https://www.facebook.com/Klaipedos.alksniukas), uždaroje Facebook grupėje „Dėkojame Jums už 

laisvę gyventi“ (https://www.facebook.com/groups/740494104312115). 

 

           

                                     V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Visiems parodos dalyviams Facebook uždaroje grupėje bus išsiųsti padėkos raštai. 

14. Atkreipiame dėmesį, kad siųsdami nuotraukas parodai jūs prisiimate atsakomybę už jų 

viešinimą, nuotraukose neturi matytis vaikų veidų. 

15. Parodos organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių. 

16. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos nuotraukas eksponuoti Ukrainoje. 

17. Kilus klausimams, prašome kreiptis elektroniniu paštu alksniukokaciukai@gmail.com 

arba skambinti telefonu +37066158655. 
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