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KLAIPEDOS LOPSELTS-DARZELIS,,zIOGELIS"
RESPUBLIKINES IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO ISTAIGU
KURYBINIU DARBU PARODOS,,KALEDINIS ANGELAS(,
skirtos lop5elio-darielio ,,Ziogelis" 55 m. jubiliejui pamintti,
NUOST,A,TAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigq mokytojq, ugdytiniq, tevq
kurybiniq darbq parodos ,,Kaledinis angelas" (toliau - Paroda) nuostatai reglamentuoja parodos
tiksl4, uZdavinius, dalyvius, darbq pateikimo h organizavimo tvark4.
2.Parcdaskirtakurti irpuoseleti 5v. Kaledq laukimo dvasi4. Parodos aktualumas. Daugumoje
Kaledq legendq minimi angelai. Populiariausiose istorijose jie yra Dievo pasiuntiniai, vaidinantys
svarbq vaidmeni Jezaus Kristaus gimimo istorijoje. Jie iktinija dangaus biitybes su sparnais ir aureole.
Spamai simbolizuoja nemirtingum4, dorybg, taikq, meilg, Svarumq, nekaltumq, aureole reiSkia
dangi5k4 kilmg. Daugelis pasakojimq yraapie angelq gerus darbus, padarytus Zmonijos labui. Kalddq
dvasia suvienija geriems darbams, tad isileiskime Kaledq angel4 i savo namus ir i savo Sirdis sukurkime pati graliausi4 Kaledini angel4, kuris primintq, kokie svarbtis geri darbai ir buvimas kartu.
3. P;odQ organizuoja Klaipedos iop5elio-darZelio ,,Ziogelis" direktore Antanina Sereiviene,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Maderniend, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Egle
desneliene, iklmokyklinio ugdymo mokytoj a metodininke Irute Cesniene.
4, Parodos nuostatai skelbiami Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Liogelis" tinklalapyje
www.klziogelis.lt
5. Parodos kontaktinis asmuo - ikimokyklinio ugdymo mokytoja Egle desneliene, el. p.
eglute.ces@gmail.com, tel. Nr. I 636 07 226.
1. Respublikines

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UZDAVINIAI
6, Tikslas - ugdyti vizualines rai5kos kompetencijas, skatinti gerus darbus, puoseleti tradicijas
patiriant Kaledinio laukino dvasi4 ir dZiugias emocijas.
7. UZdaviniai:
7.1. puoseleti tradicijas, supratimqapie Sv. Kaledas, jq prasmg, diegti vertybines nuostatas;
7.2. skatinti vaikq kflrybiSkumq, orginalum4, savirai5k4, estetini skoni;
7.3. pletoti bendradarbiavim4 tarp Salies ikimokykliniq istaigq, pedagogq ir tevq.

III SKYRIUS
PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Parodos dalyviai: Lietuvos ikimokykliniq istaigq
Seimos nariai, mokytojai.

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus

vaikai, jq tevai, kiti

9. Parodos trukme. Paroda organizuojama nuo 2022 m.lapkridio
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d. iki 2022 m. gruodZio

d.

10. Parodos pabaiga. Kiirybiniq darbq nuotraukos bus eksponuojamos Klaipedos lop5eliodarZelio,,Ziogelis" tinklalapyje www.klziogelis.lt.
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IV SKYRIUS
KURYBINIU DARBU PATEIKIMAS
Kflrybiniai darbai turi atitikti parodos tem4.
12. Parodai pateikiami klrybiniai darbai gali bflti atlikti ivairia tradicine, netradicine technika
(pieSimas, aplikacija, grotaLas, Stampavimas, tapymas, lipdymas, konstravimas ir kt.), naudojant
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1.

ivairiausias medZiagas bei priemones.
12.2. Pateikiami individuahs arba kolektyviniai darbai.

12,3, Kiekvienam darbui uZpildoma atskira dalyvio anketa (paspaudus ant nuorodos)
https://docs.soogle.com/{brms/cl/e/ I ljAIpQ[,SIhxaghMOgkCVWk*N6k],Wal8VkfStJLr ldrZclX.lrT0

l. mktszC g/v

ewfbrm'?usp:share.*lin[<
12.4.IX vienos istaigos parodai pateikiamas neribotas kiekis darbq.
12.5. Nufotografuoti kflrybiniai darbai keliami i Padlet platform4 iki2022 m. gruodZio 15
d. (paspaudus ant nuorodos) lt!tpi"lpadj_c!ppg/ee1u1e-c-e-s/96!pbsfup2dlsld.!12.6 [keliant nuotrauk4, nurodyti ugdymo istaigos pavadinim4, mokytojo vardq, pavardg,
dalyvio vardE, pavardq, amZiq, grupes pavadinim4.
12.7 Darbai, dalyvaujantys ar dalyvavg kitose parodose, konkursuose mlsq parodoje
dalyvauti negali.
i

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Dalyviai bus apdovanoti padekos ra5tais. Projekte dalyvavusiems pedagogams

bus

iSsiqstos elektronines padekos.

14. Pateikdamas darbus parodai autorius tampa parodos dalyviu ir prisiima atsakomybg uZ
pateikiamq asmens duomenq saugumq.
15. Parodos dalyviai sutinka vie5inti savo asmens duomenis renginio organizavimo ir jo
vie5inimo tikslais (nepaLaidLiant Bendroj o duomenq apsaugos reglamento nuostatq).
16. Kontaktai pasiteiravimui: el. p. eglr"rte.ces(iigmail.com, tel. Nr. 8 636 07 226.

