
PATVIRTINTA  

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus 

2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1V-55 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ NUOTRAUKŲ VIRTUALIOS PARODOS „LEGO ŠALIS“  

NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų 

virtualios parodos „Lego šalis“ (toliau-Paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo 

ugdymui.  

3. Parodą organizuoja Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“, Saulės g. 2, Elektrėnai.  

4. Parodą rengia ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės: Rasa Stankevičienė ir Olga 

Chvorostova. Parodos koordinatoriai: Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Sigita 

Lapkauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Vaidielienė. Tel.  +37052839660;                  

el.paštas darzelis@elektrenupasaka.lt   

5. Parodos partneris – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. 

6. Parodos nuostatai skelbiami Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ interneto svetainėje 

adresu www.elektrenupasaka.lt. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

7. Tikslas – naudojant LEGO konstruktorius, ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, lavinti 

smulkiąją motoriką, vaizduotę, išradingumą, kūrybiškumą, gebėjimą susikaupti ir nusiraminti. 

Uždaviniai: 

- organizuoti konstravimo veiklas, 

- į konstravimo veiklą įtraukti spec. poreikių turinčius vaikus, 

- lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą. 

III. DALYVIAI 

8. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai 

ir ugdytiniai.  

IV. DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS 

9. Parodos dalyviai, panaudodami LEGO konstruktorius, kuria kompozicijas, statinius ir t.t. 

10. Darbas gali būti individualus arba grupinis.  

11. Registracija per sistemą www.semiplius.lt  

12. Nufotografuoto darbo nuotrauką ir dalyvio kortelę (Priedas Nr. 1) nuo 2022 m. lapkričio 

28 d. iki 2022 m. gruodžio 16 d. atsiųsti organizatoriui el. paštu olga.chvorostova@gmail.com. 
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13. Atsiųsti darbai nuo 2022 m. gruodžio 27 d. bus eksponuojami virtualioje erdvėje, interneto 

svetainėje adresu www.elektrenupasaka.ltV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

14. Parodos dalyviai apie dalyvavimą parodoje gaus Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų 

centro pažymas ir organizatoriaus padėkos raštus.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbų nuotraukas Elektrėnų lopšelio-darželio 

„Pasaka“ interneto svetainėje adresu www.elektrenupasaka.lt 

16. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 

______________________ 
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Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų 

virtualios parodos „Lego šalis“ nuostatų 

priedas Nr. 1 

DALYVIO KORTELĖ 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

adresas, el. paštas, tel. 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Ugdytinio vardas ar grupės 

pavadinimas, vaikų amžius  

 

_____________________ 


