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RESPUBLIKINES IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO ISTAIGU
KURYBINIU DARBV PARODOS,
,,DUONA JUODA IR SVENTA....('

NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikines ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigq mokytojq, ugdytiniq,
tevq ktirybiniq darbq parodos ,,Duona juoda ir Sventa...." (toliau - Paroda) nuostatai reglamentuoja
parodos tiksl4, uZdavinius, dalyvius, darbq pateikimo fu organizavimo tvark4.

2,ParcdaskirtaVasario 5-ajai, Sv. Agotos dienai pamineti. Parodos aktualumas. Tradici5kai
savo pagrindini maist4 - duon4 - miisq proteviai garbino Vasario S-qSq.Tqdien visuose namuose
pasklisdavo kepamos duonos aromatas, buvo imamasi aukojimo apeigq, duona pradeta Sventinti
baZnydiose. Parsine5ta i5 maldos namq, duonele laikyta namq palubeje, gabalelis jos taip pat bfidavo

ikasamas po rutmo pamatais arba padedamas ant krosnies, kad ugnis i3 namq nei5eitq ir nei5plistq.
Apskritai laikyta, kad Sv. Agotos duona apsaugo nuo visokiausiq negandq - gaisrq, vagysdiq, ligq...
O ir Siandien, vykdami ikeliones, dainai isiki5ame ituristinikrep5i Sventintos duonos, tikedami, kad
ji apsaugos nuo vagysdiq ir kitq nelaimiq. Tad puoselekime sen4sias tradicijas, ugdant vaikq pagwbq
ir meilg duonai, Zmogui, auginandiam duon4 - supaZindinkime vaikus, koki ilg4 ir sunkq keli4 tenka
nueiti, kad SvieZios, kvapnios duoneles kepalas bfitq padetas ant stalo.

3. Parod4 organizuoja Klaipedos lop5elio-darLelio ,,Liogelis" direktore Antanina Sereiviene,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Maderniene, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rita
BruZinskiene, ikimokyklinio ugdymo mokytoj a Egle desneliene.

4. Parodos nuostatai skelbiami Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogelis" tinklalapyje
www.klziogelis.lt

5. Parodos kontaktinis asmuo: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Egle desneliene el.p.
eglute.ces@gmail.com tel. Nr. 863607226.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UZDAVINIAI

6. Tikslas - puoseleti tradicijas, meilg, pagarbq duonai, per ktrrybing raiSk4.
T.ULdaviniai:
7.1. puoseleti tradicijas, supratim q apie Sv. Agotos dien4, jos prasmg;

7.2. diegli vertybines nuostatas, domejim4si duonos atsiradimo keliu;
7.3. skatinti vaikq kfirybi5kumq, formuojant estetini skoni;
7.4. pldtoti bendradarbiavim4 tarp Salies ikimokykliniq istaigq, pedagogq ir teveliq.

III SKYRIUS
PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

8. Parodos dalyviai: Lietuvos ikimokykliniq istaigq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
amZiaus vaikai, jq tevai, kiti Seimos nariai, mokytojai.

9. Parodos trukme. Paroda organizuojamanuo2}23 m. sausio 16 d. iki 2023 m. vasario 6 d..



10. Parodos pabaiga. Nuotraukq koliailai bus eksponuojami Klaipedos lop5elio-darZelio

,,Ziogelis" tinklalapyje www.klziogelis.lt .

IV SKYRIUS
KURYBINIV DARBU PATEIKIMAS

11. Nuotraukq koliaLai turi atitikti parodos tem4.
12. Parcdai pateikiami nuotraukq koliaZai (nupaveiksluotas darbo eigos procesas bei

galutinis produktas, iS 3-4 nuotraukq sukurtas koliaZas) gali bUti atlikti ivairia tradicine bei
netradicine technika (pie5imas, aplikacija, Stampavimas, tapymas, lipdymas, konstravimas ir kt.),
naudojant ivairiausias turimas medZiagas bei priemones, kurios padetq atskleisti, koks yra ilgas ir
sunkus kelias, kuritenka nueiti, kad SvieZios, kvapnios duoneles kepalas btitq padetas ant stalo.

12.1. Pateikiamos pavienes nuotraukos, miisq konkurse dalyvauti negali.
12.2. P arcdai pateikiami individualtis arba kolektyviniai darbai.
12.3. Kiekvienam darbui uZpildoma atskira dalyvio anketa (paspaudus ant nuorodos)

https ://forms. sle/ehSmapxxSwVZaftq 9

12.4. NeuZpildZius registracijos formos, darbai miisq parodoje dalyvauti negali.

12.5. I5 vienos istaigos parodai pateikiamas neribotas kiekis darbq.
12.6. Sukurti nuotraukq koliaZai, keliami i Padlet platform4 ikt 2023 m. vasario 6 d.

(paspaudus ant nuorodos) https:/lpadlet.com/eglutecesf5lg2szc6kw3h3po
12.7 lkeliant nuotraukq kolialq, nurodyti ugdymo istaigos pavadinim4, mokytojo vard4,

pavardg, dalyvio vardq, pavardes pirmeJqraidg arba grupes pavadinimq (eigu darbas kolektyvinis),
amZiq.

12.8 Darbai, dalyvaujantys ar dalyvavg kituose parodose ar konkursuose, mtisq parodoje
dalyvauti negali.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Dalyviai bus apdovanoti padekos ra5tais. Projekte dalyvavusiems pedagogams bus

i5siqstos 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. eglute.ces@gmail.com tel. Nr.863607226.


