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RESPUBLIKINĖS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS   

„AUGALŲ ISTORIJOS: „GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI“   

NUOSTATAI 

 

 

Sakoma, kad senų senovėje žmonės medžių ir žolių, žvėrių ir paukščių kalbą supratę... . Dažnai 

miškuose būdami žmonės ne tik skirtingus garsus girdėdavo, bet ir su įvairiais gamtos reiškiniais 

siedavo – taip ir išmoko girios kalbą suprasti. Kaip teigė Eugenija Šimkūnaitė  „Ne gamtą turime 

derinti prie savęs, o patys išmokti prisitaikyti prie gamtos. Gamta nėra vien tik tai, ką matome, 

užuodžiame, galime paliesti. Ji veikia mus dvasiškai. Tokia medžių kalba.“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės vaikų kūrybinių darbų parodos „Augalų istorijos: „Girios medeliai, žali 

žaliuonėliai“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius, dalyvius, 

organizavimo tvarką.  

2. Paroda organizuojama vykdant Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – gamtai, 

gamta – mums“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2020 

metų specialiosios programos lėšų. 

3. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gamtamokslinės ir aplinkosauginės 

kompetencijų ugdymui bei Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti. 

4. Parodos Vilniuje organizatoriai – Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“. Partneriai – Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos 

apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris. 

5. Parodos organizavimą koordinuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorė Audronė 

Lenkauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Peciukonienė. Kontaktai: tel. nr. 

8(5)2752373, mob. 867743913, el.paštas: rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Parodos tikslas – ugdyti vaikų aplinkos pažinimo ir meninę kompetencijas, suteikiant galimybę 

patirti kūrybos džiaugsmą, skatinant savitai išreikšti įspūdžius apie medžius, iliustruojant pasakas 

meninės raiškos priemonėmis. 

7. Parodos uždaviniai: 

7.1. sudaryti sąlygas vaikams susipažinti su E. Šimkūnaitės kūryba apie medžius; 

7.2. skatinti vaikų iniciatyvas kūrybinei vizualinei raiškai pasirinktomis dailės priemonėmis; 
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7.3. skatinti tėvus ir pedagogus įsitraukti kartu su vaikais į medžių pažinimo ir kūrybinės 

saviraiškos procesą; 

7.4. skatinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

 

8. Parodoje gali dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

9. Parodos dalyviai iki 2020 m. spalio 30 d. registruojami elektroniniu paštu: 

rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt (siunčiama užpildyta dalyvio paraiška Priedas Nr.1)  

10. Kūrybiniai darbai atliekami A3 formato lape. 

11. Kūrybiniai darbai gali būti atliekami pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis. 

12. Kūrybinių darbų tematika turi atitikti parodos idėją – savitai išreikšti įspūdžius ir įgytą patirtį 

apie medžius piešiant, iliustruojant pasakas pagal E.Šimkūnaitės knygą „Girios medeliai, žali 

žaliuonėliai“ (knygos kopija pridedama Priedas Nr. 3). 

13. Kūrybiniai darbai parodai pateikiami adresu: Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“, 

A.Mickevičiaus g. 21, Vilnius iki 2020 m. lapkričio 7 d. Kartu su kūrybiniais darbais būtina 

pateikti dalyvio kortelę (Priedas Nr. 2), kūrybinio darbo dešinėje apatiniame kampe. 

14. Parodai pateikiami ne daugiau kaip 3 darbai iš vienos ugdymo įstaigos. 

15. Paroda vyks 2020 m. lapkričio 16-30 dienomis. 

16. Dėl tikslesnio parodos eksponavimo vietos informacija bus pateikta likus savaitei iki parodos 

atidarymo. 

17. Visiems parodos dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai į dalyvio paraiškoje nurodytą el. pašto 

adresą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Pateikdami parodos dalyvio paraišką, kūrybinius darbus ir dalyvio korteles parodos dalyviai 

patvirtina, kad yra gavę atitinkamų asmenų sutikimą, kad parodos organizavimo tikslais 

kūrybiniai darbai, informacija apie parodos dalyvį bus naudojami (skelbiami) organizatorių 

interneto svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant informuoti apie 

parodos eigą ir rezultatus, parodos organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. 

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

20. Eugenijos Šimkūnaitės knygos „Girios medeliai, žali žaliuonėliai“ platinimas švietimo ir 

sklaidos tikslais suderintas su Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondu (Priedas Nr. 4). 
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Priedas Nr. 1 

 

 

RESPUBLIKINĖS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS   

„AUGALŲ ISTORIJOS: „GIRIOS MEDELIAI, ŽALI ŽALIUONĖLIAI“   

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

(ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

(ugdymo įstaigos adresas, elektroninio pašto adresas, tel. nr.) 

 

 
Autorius (-iai) Autoriaus (-ių) 

amžius 

Pedagogo vardas, pavardė 

  

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 2 

 

 Kortelė su darbo metrika (kraštinės 8/3 cm; šriftas – Times New Roman, raidžių aukštis -12 pt),  

 

Metrikos pavyzdys:     

 

 

Pasakos, pagal kurią atliktas darbas,  

pavadinimas 

Vardenis Pavardenis, vaiko amžius 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

darbui vadovavusio pedagogo vardas pavardė 

 

                      

 


