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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„BAUBU-KAS?“ NUOSTATAI 

 

       Rudenį ilgi vakarai, daugiau laiko buvimui patalpose (namuose) ir visokiems pasikrapštinėjimams 

- darbeliams.    Daugiau tamsos, daugiau ir baimių. Gal ir vaikus galima pagąsdinti, kad ateis Baubas ir 

pasiims, jei nebūsi geras? Anksčiau. Dabar šį laiką kviečiame (galime) įprasminti daugiau 

bendraudami, kalbėdamiesi, patyrinėdami save – gal turiu kokią nors baimę  - Baubuką, -ę?  Gal reikia 

su ja, juo susidraugauti?  O gal atiduoti rudens vėjams?   Šitaip – skatindami kūrybiškumą ir 

kalbėjimąsi apie save – galėtume įprasminti artėjantį Advento metą. Advento, kokį pajėgtume suprasti 

patys ir sugebėtume  perteikti ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kviečiame dalyvauti ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Baubu-kas?“ 

2. Respublikinės ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos (toliau – paroda) „Baubu-kas?“ 

nuostatai nustato tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, terminus, sąlygas. 

3. Parodą organizuoja Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“. 

4. Gražiausi Baubukai prieš Kalėdas bus padovanoti Alytaus miesto ligoninės vaikų skyriui. 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių ir komunikacinių gebėjimų, 

kritinio mąstymo ugdymas, naudojant menines raiškos priemones. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti dalintis kūrybinėmis idėjomis Lietuvos miestų ikimokyklinio ugdymo įstaigas; 

6.2. skatinti plėtoti vaikų emocinę, socialinę, meninę patirtį; 

6.3. mokytis ir mokyti pažinti savo jausmus, emocijas, juos išreikšti meninės raiškos priemonėmis. 

 

III. PARODOS VIETA IR LAIKAS 

 

7. Kūrybinių darbų paroda „Baubu-kas?“ vyks Alytaus J. Kunčino viešojoje bibliotekoje 2019 m. 

lapkričio 14 d. – gruodžio 10 d. 
 

IV. DALYVIAI 

 

8. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, pedagogai. 

 

IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

9. Parodos organizavimo tvarka: 

9.1. 2019 m. nuo spalio 21 d. iki lapkričio 3 d. savo įstaigose drauge su vaikais gaminame Baubukus. 

Darbai gali būti individualūs ir grupiniai, gaminami iš įvairių pasirinktų medžiagų, įvairiomis 

priemonėmis ir technikomis. 



9.2. Darbai turi būti ne mažesni nei 10×10×10 cm. (jei erdvinis darbas) arba A4 formato (jei plokščias). 

Darbų skaičius neribojamas. 

9.3. Prie paruošto parodai darbo turi būti tvirtai pritvirtinta kortelė 12×8 cm. (perlenkta per pusę), 

kurioje (14 Times New Roman šriftu, didžiosiomis ryškiomis raidėmis) nurodyta: 

AUTORIUS ar AUTORIŲ GRUPĖ 

PEDAGOGO VARDAS, PAVARDĖ 

UGDYMO ĮSTAIGA, GRUPĖS PAVADINIMAS 

9.4. Reikalinga užpildyta dalyvio anketa – 1 priedas. 

9.5. Pasibaigus parodai gražiausi pagaminti Baubukai bus padovanoti Alytaus ligoninės vaikų skyriui – 

kad pasidžiaugtų ligoniukai, juos lankantys tėvai, seneliai.  

9.6. Darbus pristatyti - atnešti, atvežti, atsiųsti - iki 2019 m. lapkričio 12 d. į Alytaus lopšelį–darželį 

„Vyturėlis“, adresu: Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus. 

Informacija teikiama: Tel. (8 315)  64 167; el. p. roma.vyturelis@gmail.com 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Kūrybinėje parodoje „Baubu-Kas?“ bus eksponuojami darbai, kurie atitiks nuostatų reikalavimus. 

11. Parodos organizatoriai pasilieka teisę darbus atrinkti, pasilikti, publikuoti, publikuoti ir 

reprodukuoti savo nuožiūra, parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti Alytaus lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ internetiniame puslapyje ld@vyturelis.alytus.lm.lt, socialinio tinklapio Facebook 

paskyroje. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.   
12. Iki 2019 m. sausio 5 d. el. paštu bus išsiųstos pažymos pedagogams apie dalyvavimą ikimokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Baubu-Kas?“. 

13. Parodos koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Trakymienė, parodos organizatorė 

- vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vilma Kareskevičienė, tel. Nr. 8 616 92351. 

-------------------------------------- 
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                                                                                             Respublikinės  ikimokyklinio amžiaus 

                                                                                 vaikų kūrybinių darbų parodos 
                                                    „Baubu-kas?“ 

                                                    priedas Nr.1 

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„BAUBU-KAS? “, 

vyksiančios 2019 m. lapkričio 14 d.–2019 m. gruodžio 10 d. 

DALYVIO ANKETA 

 

Eil. Nr. Pedagogo vardas, 

pavardė 

Pareigos, kvalifikacinė 

kategorija 

Vaiko vardas, 

pavardė, amžius 

Įstaigos 

pavadinimas, 

elektroninis 

paštas 

     

 

     

 

 

 
 


