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ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BORUŽĖLĖ“ 

 

NACIONALINĖS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS  

„VELYKINIS ATVIRUKAS“  

NUOSTATAI 

 

AKTUALUMAS 
 

Atvirukas – tai ne tik gražus kartono gabalėlis. Atvirukas – tai linkėjimas iš visos širdies. 

 Šiandien turime tiek daug būdų, kaip akimirksniu bendrauti, kad apie sveikinimo atviruko 

siuntimą paštu dažnai pamirštame. Atviruko užrašymas užtrunka ilgiau, bei reikalauja daugiau 

dėmesio ir mąstymo, todėl sveikinimas yra daug prasmingesnis. O jeigu atviruką pagamintume patys, 

jis taptų dar asmeniškesnis ir ypatingesnis. 

Projektas skirtas kūrybiškumo, vaizduotės, empatijos ugdymui, bei tradicijų puoselėjimui. 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Nacionalinės ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų 

parodos „Velykinis atvirukas“ (toliau vadinamos paroda),  nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo, organizavimo, vykdymo tvarką, eigą, dalyvavimo sąlygas. 

2. Parodą „Velykinis atvirukas“ organizuoja Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Kamarauskienė (tel. Nr. +37062315118, el. paštas 

velykinis.atvirukas@gmail.com  ), ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Platūkienė (tel. Nr. 

+37060264019), ikimokyklinio ugdymo mokytoja Reda Naujalė (tel. Nr. +37062815128) ir logopedė 

metodininkė Zita Vasiliauskienė (tel. Nr. +37067223510). Parodą koordinuoja direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Lina Brenkevičienė. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ tinklalapyje 

https://www.boruzele-alytus.lt/, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ facebook puslapyje 

https://www.facebook.com/AlytusLDboruzele, facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai (idėjos, 

darbeliai, pamokėlių planai)“ https://www.facebook.com/groups/976828812401540. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Parodos tikslas – lavinti vaikų smulkiąją motoriką, empatiją, kūrybiškumą ir meninį 

supratingumą; skatinti vaikus tyrinėti ir eksperimentuoti pasitelkiant įvairias kūrybines priemones 

gaminant velykinį atviruką. 

5. Parodos uždaviniai: 

5.1. Gerinti vaikų akių ir rankos koordinaciją. 

5.2. Sudaryti sąlygas formuotis vaikų estetiniam skoniui. 

5.3. Puoselėti vaikų saviraišką, kūrybinius ir meninius sugebėjimus.  
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5.4. Ugdyti atkaklumą ir dėmesio sutelkimą. 

5.5. Lavinti smulkiąją motoriką darant darbelį. 

5.6. Kviesti dovanoti savo kūrybinius darbelius. 

5.7. Skatinti vaikų, tėvų, senelių, pedagogų bendradarbiavimą.  

5.8. Aktyvinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

6. Parodos dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, jų tėvai (globėjai), pedagogai, švietimo pagalbos specialistai (toliau – pedagogai). 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Parodai pateikiamo atviruko pagrindas gaminamas iš perlenkto A4 formato tvirtesnio 

popieriaus lapo. Pirmas atviruko lapas dekoruojamas įvairiomis technikomis, antrame - parašomas 

sveikinimas ar linkėjimas Velykų proga. 

8. Prie kiekvieno darbo dešinės pusės apačioje, pritvirtinama darbo etiketė  (Times New Roman 

14 dydžio paryškintu šriftu) (priedas Nr.2). Darbelių dalyvio kortelės (atspausdintos) (priedas Nr.1) 

pridedamos prie darbelių, juos siunčiant. 

9. Parodai pateikiami darbeliai turi būti tvarkingi, nesulaužyti, užbaigti, nesutepti ir 

nesuglamžyti, jie turi atitikti kūrybinių darbų parodos tikslus, uždavinius, temą „Velykinis atvirukas“.  

10. Parodai pateikiami individualūs arba kolektyviniai kūrybiniai darbai. Darbų skaičius 

neribojamas. 

  11. Parodai ,,Velykinis atvirukas“ pateikiami tik originalūs darbai.  

12. Darbus siųsti iki 2023 m. kovo 8 d. adresu: 

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ 

Likiškėlių g. 14,  

LT-63163 Alytus 

13. Darbai nuo 2023 m. kovo 13 d. iki 2023 m. kovo 31 d. bus eksponuojami: 

13.1. Alytaus Vidzgirio bibliotekoje adresu: Likiškėlių g. 12, LT-63331 Alytus. 

13.2. Alytaus lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ adresu: Likiškėlių g. 14, LT-63163 Alytus. 

13.3. Darbų nuotraukų paroda nuo 2023 m. balandžio 10 d. Alytaus lopšelio-darželio 

„Boružėlė“ tinklalapyje ir facebook puslapyje:  https://www.boruzele-alytus.lt/ ir 

https://www.facebook.com/AlytusLDboruzele 

14. Po parodos visi atvirukai bus padovanoti senjorams iš Alytaus senelių darželio „Gerumo 

skraistė“. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Visi parodos dalyviai gaus padėkas elektroniniu paštu (prašome nurodyti teisingą 

elektroninį paštą). 

16. Parodos dalyviai dalyvaudami sutinka, kad jų darbai būtų skelbiami organizatorių interneto 

puslapyje viešinimo, reklamos tikslais, negaunant atskiro projekto dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško 

sutikimo. 

17. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis: el. paštu 

velykinis.atvirukas@gmail.com arba tel. Nr. +37062315118. 

  18. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.  

  19. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus(-ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis. 
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Priedas Nr.1 

 

NACIONALINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKINIS ATVIRUKAS“ 

DALYVIO ANKETA 

 

Autoriaus (autorių) vardas, pavardė, amžius  

Pedagogo vardas, pavardė, pareigos, el. paštas  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas  

 

 

 

 

 

Priedas Nr.2 

 

NACIONALINĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKINIS ATVIRUKAS“ 

DARBO ETIKETĖ 

 

Autorius (vardas, amžius) 

Pilnas įstaigos pavadinimas 
 

RAŠYTI: Times New Roman, 14 šriftas, paryškintas, teksto lygiavimas kairėje. 


