
 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  „PILIS LIETUVAI“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Lietuvos pilys – valstybingumo ženklai, mūsų tautos istorijos liudytojos. Kiek daug jos papasakotų, 

jei tik prabiltų... 

 

1. Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“ organizuoja virtualią kūrybinių darbų parodą „Pilis 

Lietuvai“, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo bei pilietiškumo 

ugdymui. 

2. Respublikinės ikimokyklinių ir priešmokyklinių amžiaus vaikų virtualios kūrybinių darbų 

parodos „Pilis Lietuvai“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo tvarką. 

3. Parodos koordinatorės – direktorė Rasa Vėbrienė, pavaduotoja ugdymui Jolanta Vidugirienė. 

Parodos organizatorės ir rengėjos – ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jolita Vilčinskaitė – 

Druskienė, Kristina Baužienė, Ilona Jacevičiūtė. 

4. Parodos nuostatai skelbiami internetinėje svetainėje https://vejelis.lt,  socialinio tinklo 

Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos tikslas – kūrybiškai, išradingai paminėti Lietuvos istorines datas, atveriant šalies 

paveldo  –  pilių vartus. 

6. Uždaviniai: 

6.1 Skatinti vaikus laisvai reikšti savo idėjas, pasitelkti vaizduotę kuriant, įgyvendinant savo 

kūrybinius sumanymus. 
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6.2  Kūrybiškai plėtoti vaikų domėjimąsi Lietuvos pilimis ir su jomis susijusiomis istorijomis. 

6.3  Įprasminti dviejų svarbių Lietuvai datų – Vasario 16 ir Kovo 11 d. paminėjimą kūrybiniais 

darbais. 

III. DALYVIAI 

 

8. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

 

IV.  PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje „Pilis Lietuvai“ failuose bus įkeltos skaidrės su 

Lietuvos pilių vaizdais bei jų aprašymais. Tai pagalbinė priemonė supažindinant vaikus su 

Lietuvos pilimis. 

10. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, pieštukais, 

kreidelėmis, tušu, flomasteriais ar kt.  

11. Darbas atliekamas ant A4 formato lapo. 

12. Darbus nufotografuoti ir nuotraukas su prierašu (pedagogo vardas ir pavardė, piešinio autoriaus 

vardas, pavardė ir amžius, ugdymo įstaigos pavadinimas) įkelti į sukurtą socialinio tinklo 

Facebook grupę „Pilis Lietuvai“. 

13. Paroda „Pilis Lietuvai“ vyks nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. 

14. Kūrybinių darbų nuotraukų skaičius neribojamas. 

 

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Visiems parodos dalyviams socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje „Pilis Lietuvai“ bus         

įteikti padėkos raštai.  

16. Organizatoriai pasilieka teisę parodos metu atsiųstas nuotraukas naudoti neatlygintinai, viešai 

publikuoti. 

17. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia dalyvio(-ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 


