
 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 

Dainų g.11, LT-78333 Šiauliai, tel. Nr. (8 41) 553042, 

el. p. sldziogelis@darzelis.lt 

 

ŠIAULIŲ MIESTO DAINŲ MIKRORAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ IR 

VAIKŲ (MOKINIŲ), TĖVŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „SNAIGĖ, KURI 

NESUTIRPO DELNE“ NUOSTATAI 

2023 m. sausio 24 d. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Šiaulių miesto Dainų mikrorajono ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodos „Snaigė, kuri 

nesutirpo delne“ (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, 

dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Parodos organizatorius – Šiaulių lopšelis–darželis „Žiogelis“ Dainų g. 11, LT–78333 Šiauliai, 

tel. 8-41 55 30 42 ; el. paštas ugdymas@darzelis.lt  

3. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio–darželio „Žiogelis“ tinklapyje, www.darzelis.lt  

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – vaikų, mokinių, pedagogų ir tėvų meninės kompetencijos plėtojimas netradicinėmis 

priemonėmis. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Ugdyti matematinius ir kūrybinius gebėjimus per STEAM veiklas. 

5.2. Ugdyti rišliąją kalbą pristatant kūrybinius darbus; 

5.3. Integruoti gamtamokslinį ugdymą ir meninę raišką; 

5.4. Skatinti vaikų ir pedagogų kūrybiškumą įgyvendinat kūrybines idėjas, fantazijas, 

svajones; 

5.5. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais; 

5.6.  Ugdyti išradingumą ir lavinti estetinį skonį. 

PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ 

direktoriaus 2023 m. sausio 24 d.  

įsakymu Nr. V-19 (1.3.) 
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http://www.darzelis.lt/


III SKYRIUS  

PARODOS ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI 

 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto lopšelių-darželių “Rugiagėlė“, “Žiogelis“, ,,Pupų 

pėdas‘‘, ,,Dainelė‘‘, ,,Eglutė‘‘, ,,Saulės pradinė mokyklos, Romuvos progimnazijos 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, pedagogai ir tėvai. 

7. Parodos organizatoriai: 

Pirmininkė - lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktorė Audronė Karulaitienė 

Nariai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Krivickienė, logopedė Jurgita Balčiūnaitė-

Čėsnienė, judesio korekcijos mokytoja Jolanta Pažarauskienė. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Parodos dalyviai nuo nuostatų paskelbimo dienos iki 2023 m. vasario 1 d. registruojasi ir 

atsiunčia užpildytą dalyvio anketą (priedas Nr. 1) į Šiaulių lopšelį-darželį „Žiogelis“ el. paštu 

ugdymas@darzelis.lt  

9. Viena ugdymo įstaiga parodai pateikia 2-3 darbus (A3 formato), o kūrybiniai darbai, pateikti 

3D formatu, neribojami. 

10. Kūrybinį darbą gali rengti vienas autorius arba autorių grupė. 

11. Užsiregistravusios įstaigos atstovas(ai) 2023 m. vasario 7 d., 13.00 val.. atvyksta į ,,Saulės‘‘ 

biblioteką (adresas: Korsako g. 10) su kūrybiniais darbais.  

12. Vasario 9 d., 10.00 val. vyks parodos atidarymas. kuriame dalyvauja pedagogai ir vaikai 

pristatę darbus. Prašoma 2-3 sakiniais  pristatyti  įstaigos darbus. Dalyvaujantys bus apdovanoti 

prisiminimo dovanomis ir padėkomis.   

13. Darbai eksponuojami nuo 2023 m. vasario 7 d. iki 2023 m. vasario 28 d. 

 

 V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMUI 

 

14. Priemonėmis ir medžiagomis parodai pasirūpina patys dalyviai. 

15. Darbai gali būti atlikti įvairia technika ir priemonėmis (pvz.: STEAM priemonės,  3D darbai ir 

kt. technika). 

16. Pateikiami  darbai turi būti tvarkingi, užbaigti, estetiški.  
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17. Prie kiekvieno kūrybinio darbo turi būti pritvirtinta dalyvio kortelė: ugdymo įstaigos 

pavadinimas, autorius ar  autorių grupė, ugdytinių vardai, pavardės.  Kortelės dydis 3x5cm.  

18. Pasibaigus parodai darbai gražinami. Dalyviai (vasario 28 d.) darbus pasiima patys. 

19. Darbai- fotografijos eksponuojamos organizatoriaus elektroninėje svetainėje www.darzelis.lt, 

socialiniuose tinkluose.  

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Užsiregistravusiems parodos dalyviams bus išduodama Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 

pažyma apie dalyvavimą parodoje. 

21. Iškilus klausimams, parodos dalyviai gali kreiptis į Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ tel. Nr. 

8-41 55 30 42, el. paštu ugdymas@darzelis.lt  

_________________ 
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Šiaulių Dainų mikrorajono   

ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodos  

„Snaigė, kuri nesutirpo delne“ nuostatų 

1 priedas 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  

„SNAIGĖ, KURI NESUTIRPO DELNE“  

DALYVIO ANKETA 

Autoriaus (arba autorių 

grupės) vardas, pavardė 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas, kontaktinio 

asmens telefonas, el. paštas 

 

 


