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RESPUBLIKINĖS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

DAILĖS DARBELIŲ  IR TAUTOSAKOS KŪRINĖLIŲ „TUPI KATINS ANT TVOROS...“ 

PARODOS,  SKIRTOS TARPTAUTINEI VAIKŲ KNYGOS DIENAI PAMINĖTI, 

ORGANIZAVIMO NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbelių ir tautosakos 

kūrinėlių parodos „Tupi katins ant tvoros...“ (toliau – Parodos) organizavimo nuostatai reglamentuoja 

parodos tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, vietą ir laiką, vertinimą, dalyvių apdovanojimą. 

2. Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbelių ir tautosakos 

kūrinėlių parodą  „Tupi katins ant tvoros...“ organizuoja Kėdainių  lopšelis-darželis „Pasaka“. 

3. Informaciją apie Parodą teikia Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja Jolanta Karašauskienė (tel. Nr. 860022046, el. p. karasauskiene@gmail.com). 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir kūrybinius 

gebėjimus. 

5. Skatinti ugdytinius domėtis tautosaka ir tautodaile. 

6. Ugdyti vaikų kalbinę raišką. 

7. Tobulinti vaikų meninius gebėjimus, naudojant įvairią dailės techniką. 

 

III SKYRIUS  

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

8. Parodos dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai. 

9. Pedagogai su vaikais skaito pasakas, eilėraščius, tautosakos kūrinėlius, mena mįsles apie 

katiną. 

10. Vaikai piešia katinėlį ir parenka iliustracijai mįslę, eilėraštuką ar tautosakos kūrinėlį. 

11. Piešiniai/iliustracijos gali būti atlikti įvairia technika: pieštukais, kreidelėmis, akvarele, 

guašu, tušu, aplikacija, išlankstyti ir pan. 

12. Dailės darbelio dydis A3 arba A4 formato. 

13. Vaikų dailės darbeliai ir tekstas, kuriam kurta iliustracija, kokybiškai nufotografuojami 

(atskirose nuotraukose) arba tekstą galite siųsti Word dokumentu. 
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IV SKYRIUS  

VIETA IR LAIKAS 
 

14. Sukurto piešinio nuotraukos siunčiamos nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 

30 d. el. p. karasauskiene@gmail.com 

15. Parodai siunčiamos nuotraukos ir užpildyta dalyvio anketa (priedas Nr. 1) 

16. Visi darbai bus eksponuojami Kėdainių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ nuo š. m. balandžio 

30 d. iki gegužės 31 d. Iš nuotraukų sukurtą filmuką atsiųsime Parodos dalyviams. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

17. Visi respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės darbelių ir 

tautosakos kūrinėlių parodos „Tupi katins ant tvoros...“ dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais. 
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Priedas Nr. 1 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

DAILĖS DARBELIŲ IR TAUTOSAKOS KŪRINĖLIŲ „TUPI KATINS ANT TVOROS...“     

PARODOS DALYVIO ANKETA 

 

Autoriaus vardas, pavardė  

Pedagogo vardas, pavardė  

Ugdymo įstaiga  

Pedagogo elektroninis paštas  

 


