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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ (VIRTUALIOS) PARODOS 

„VASARĖLĖ IŠAUGINO, RUDENĖLIS SUNOKINO“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės fotografijų parodos „Vasarėlė išaugino, rudenėlis sunokino“ (toliau – 

paroda), nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Paroda skirta atskleisti vaiko ir suaugusiojo estetinį santykį su gamta, atspindėti rudens 

gėrybių įvairovę ir gausą. 

3. Parodą organizuoja Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“. Informacija apie parodą ir 

nuostatai skelbiami Alytaus lopšelio-darželio interneto svetainėje www.vyturelis-alytus.lt., Facebook 

socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai” (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) grupės failuose. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą per fotografiją: stebėti, atrasti, fotografuoti, gėrėtis  

rudenėjančios Lietuvos gamtos vaizdais, pastebėti, užfiksuoti rudens gėrybių įvairovę, gausą, 

išskirtinumą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. skatinti kūrybiškai pažvelgti bei užfiksuoti darže, sode, miške išaugintą rudeninį derlių: 

išskirtinių, nestandartinių formų, neįprastų dydžių, spalvų, netradicines gėrybes; 

5.2. skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, ugdytinių tėvelius daugiau laiko 

praleisti su vaikais(-u) gamtoje; 

5.3. panaudoti 1 fotografiją arba iš sukauptų kurti koliažą; 

5.4. lavinti vaikų sakytinę kalbą, pasakojant įspūdžius apie rastus netikėtumus; 

5.5 plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, tėvai, pedagogai. 

 

IV. NUOTRAUKŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Dalyviai nuotraukas parodai pristato nuo 2020 m. rugsėjo 15 d. iki 2020 m. rugsėjo 28 d. 

el. paštu roma.vyturelis@gmail.com  Siųsti kartu su užpildyta dalyvio anketa (1 priedas). 

8. Iš vienos ugdymo įstaigos prašome siųsti ne daugiau kaip 3 darbus. 

9. Darbų skaičius ribojamas: vienas dalyvis pristato vieną darbą- nuotrauką arba koliažą. 

Nuotraukos turi būti siunčiamos JPG formatu. 

10. Koliažai kuriami tik iš vienos rūšies rudeninių gėrybių nuotraukų (daržo, sodo, miško). 

http://www.vyturelis-alytus.lt/
mailto:roma.vyturelis@gmail.com


11. Parodos organizatorė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Angelė 

Markevičienė  el. p. amangela336@gmail.com   

12. Parodos koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Trakymienė. 

13. Informaciją apie parodos ekspoziciją bus galima pamatyti Alytaus lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ svetainėje www.vyturelis-alytus.lt  

14. Kilus klausimams, skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Romai Trakymienei 

tel. (8 315)  64 167. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Visi dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais (išsiunčiami elektroniniu paštu). 

16. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius 

ir pateikia ją parodai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

17. Pateikdamas darbą parodai autorius tampa parodos dalyviu. 

18. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių darbus publikuoti savo nuožiūra. 

19. Fotografijos, atsiųstos vėliau negu nurodytas laikas, neatitinkančios techninių 

reikalavimų bei konkurso tematikos, nebus eksponuojamos. 

 

________________________________ 
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                                                    Respublikinės fotografijų parodos 

                                     „Vasarėlė išaugino, rudenėlis sunokino“  nuostatų                  

                                                                   1 priedas 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Pedagogo, tėvo, mamos (reikalingą pabraukti) 

vardas, pavardė 

 

Įstaigos pavadinimas  

Miestas  

Įstaigos el. paštas  

 

 


