
 PATVIRTINTA  

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos                                                            

direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d.  

įsakymu Nr. V1-82 

 

KĖDAINIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „MANO KIEMO ŠLUOTA“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena. Darželis institucija, orientuota ne tik į 

vaiką, bet ir į visą jo šeimą. Kokybiškai praleistas laikas su šeima stiprina šeimos narių ryšį, didina 

savitumą ir originalumą skatinančią aplinką namuose. Šia paroda norime atkreipti visuomenės 

dėmesį į šeimos svarbą, kai turime būti visi drauge kartu, nuveikti daug įvairių dalykų ir išnaudoti 

visas galimybes, kurias turime šalia. Remdamiesi lietuvių liaudies patarle „Surištos šluotos 

neperlauši“ siūlome surišti tvirtą šeimos šluotą, kuri skatins bendrauti, kurti, žaisti, mokytis vieni iš 

kitų ir tuo patyrimu dalintis.  

2. Rajoninės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos 

„Mano kiemo šluota“ (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, 

dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

             3. Parodos organizatorius – Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių 

„Dobiliuko“ skyrius. Adresas: V. Koncevičiaus  g. 7, Pelėdnagių k., 95154 Kėdainių r., tel. (8 

347) 67 619; el. paštas: m.d.dobiliukas@gmail.com 

              4. Idėjų mugės iniciatoriai – Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių 

,,Dobiliuko“ skyriaus vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Sinickienė (el. paštas: 

ingrida.januskiene@gmail.com), skyriaus vedėja Aušra Kaciucevičienė (el. paštas 

ausra.kaciuceviciene@gmail.com ). 

 

 II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – turtinti tėvų-vaikų-pedagogų-įstaigų bendrystės ryšius, telkiant bendrai 

veiklai, atskleisti vizualinės raiškos ir kūrybos individualumą. 

5.1. Uždaviniai:  

5.1.1.   skatinti vaikų saviraišką ir originalumą; 

5.1.2. suburti tėvus-vaikus-mokytojus bendrai veiklai; 

5.1.3. jausti kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos bei kūrybos džiaugsmą; 

5.1.4. skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp rajono ugdymo įstaigų, dalinantis 

gerąja patirtimi. 

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, jų tėvai ir mokytojai.  
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IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7.    Paroda organizuojama nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2022 gegužės 27 d. 

8. Dalyviai užpildo dalyvio anketą (Priedas Nr.1) ir siunčia el. paštu 

m.d.dobiliukas@gmail.com . 

9. Pagrindinė priemonė kūrybiniam darbeliui – šluota (patalpų ar lauko šluotos, 

šluotražiai). Siūloma atnaujinti, „aprengti“, dekoruoti, prikelti antram gyvenimui senas šluotas arba 

iš įvairių medžiagų, buitinių atliekų gaminti naujas. Erdviniams darbeliams formatas neribojamas. 

10. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 3 kokybiškas kūrybinių darbų 

skaitmenines nuotraukas.  

11. Kūrybinių darbų nuotraukas siųsti  iki 2022 m. gegužės 27 d., el. paštas: 

m.d.dobiliukas@gmail.com  

12. Nuotraukos bus viešinamos Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

internetinėje svetainėje:  https://www.labunavosmokykla.lt/  

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

 

13. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti padėkomis. Padėkos raštai bus išsiųsti 

dalyvių nurodytu el. paštu. 

 

 

_________________________________________ 
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 Kėdainių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų parodos „Mano kiemo šluota“ nuostatų  

priedas Nr. 1  
 

 

DALYVIO ANKETA 

Autoriaus (arba autorių grupės) 

vardas, pavardė, amžius 

 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė  

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefonas, el. paštas 
 

 

 

 


