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ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „RAUDONKEPURAITĖ“ 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

UGDYTINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„PAPUOŠK, RAUDONKEPURAITEI, KEPURAITĘ“ 

 NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodos 

,,Papuošk, Raudonkepuraitei, kepuraitę” nuostatai reglamentuoja tikslus, uždavinius, dalyvius 

pasirengimo etapus bei dalyvavimo tvarką. 

2. Parodos organizatoriai: Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, Atgimimo alėja 1, 

Šilutė, el. 8 441 62264 (5), pasitinkantys įstaigos 55 metų jubiliejų.  

3. Parodos organizatoriai: Šilutės lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė” kūrybinė grupė - 

Margarita Dambrauskaitė, Saida Šaloninaitė–Miknevičienė, Diana Valančienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, Zenutė Nausėdienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS 

 

4. Siekti kūrybinės raiškos galimybių plėtotės, skatinant netradicinių priemonių panaudojimą 

bei idėjų sklaidą.  

 

III SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 

 

5. Supažindinti vaikus su Š. Pero pasaka ,,Raudonkepuraitė”, jos personažais, skatinant 

pažintinių, socialinių, meninių kompetencijų plėtotę 

6. Inicijuoti kūrybiškai panaudoti netradicines medžiagas, atlikimo technikas, išradingai kuriant 

orginalias kepuraites. 

7. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų aktyvumą, patiries sklaidą. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

8. Parodoje kviečiame dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus 

ir jų mokytojus. Dalyvių ir kūrybinių darbų skaičius, iš vienos įstaigos, neribojamas. 



 

V SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

9. Pasiruošimas dalyvavimui parodoje vyks 2021 m. lapkričio 2 – gruodžio 1 d. laikotarpiu: 

9.1. įstaigų mokytojai susipažįsta su parodos nuostatais ir apsisprendžia dėl dalyvavimo bei 

užpildo paraišką (1 priedas); 

9.2. kūrybinis procesas grupėse: 

9.2.1. Š. Pero pasakos ,,Raudonkepuraitė” skaitymas ar video filmuko peržiūra, personažų 

aptarimas, Raudonkepuraitės kepuraitės formos pasirinkimas;  

9.2.2. kepuraitės formavimas ant raudonos spalvos (storesnio) A4 formato lapo;  

9.2.3. kepuraitės puošimas (iš abiejų pusių) pasirinktomis netradicinėmis priemonėmis bei 

technika; 

9.2.4. kūrybinio darbo paspartavimas (2 priedas, Times New Roman, 12 šriftas, didžiosios 

raidės, paryškintu įstaigos pavadinimu), priklijuojant ant kepuraitės pasirinktinoje vietoje; 

9.2.5. kepuraitės laminavimas ir apkirpimas (pagal formą); 

10. Dalyvio paraišką (1 priedas)  pateikti iki 2021 m. gruodžio 3 d. elektroniniu paštu 

pavaduotojas.ugdymui@raudonkepuraite.lt organizatoriams.  

11. Užpildydami dalyvio paraišką, sutinkate, kad darbai bus naudojami neatlyginamai ir viešai 

skelbiami, įstatymu numatyta tvarka. 

12. Darbus atsiųsti paštu iki 2021 m. gruodžio 6 d., adresu: Šilutės lopšeliui- darželiui 

,,Raudonke-puraitė”, Atgimimo alėja 1, LT -99123, Šilutė ar per kurjerius: paštomatas Omniva, 

Lietuvininkų 37, Šilutė ar LP Expres, Lietuvinikų g.  39, Šilutė (tel. 8 650 24051). 

13. Raudonkepuraitės kepuraičių paroda vyks Šilutės lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė” 

tradicijų kiemelyje - kepuraitėmis papuošta organizatorių eglė, kuria džiaugsis visa įstaigos 

bendruomenė ir miesto gyventojai, kartu paminėdami įstaigos 55 metų jubiliejų. 

12. Parodos darbų pristatymas ir peržiūra įstaigos svetainėje www.raudonkepuraitė.lt, facebook 

„Papuošk, Raudonkepuraitei, kepuraitę“, nuo 2021 m. gruodžio 10 dienos. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 14. Parodos dalyvius konsultuoja ir informaciją teikia: Zenutė Nausėdienė, Šilutės lopšelio-

darželio ,,Raudonkepuraitė”, direktorės pavaduotoja ugdymui, tel. 8 650 24051, elektornis paštas 

pavaduotojas.ugdymui@raudonkepuraite.lt  

 15. Visos įstaigos ir mokytojai, parodai pristatę kūrybinius darbus, bus apdovanoti padėkos 

raštais, kurie bus išsiųsti Jūsų nurodytais (paraiškoje) elektroninių paštų adresais. 

 

__________________________________________ 
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1 priedas 

 

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ  

 VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

„PAPUOŠK, RAUDONKEPURAITEI, KEPURAITĘ“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Adresas,  

telefonas, el. paštas 

 

Mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija 

el. paštas 

 

Ugdytinio (-ių) vardas, 

pavardė, amžius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 priedas 

 

 

KŪRYBINIO DARBO PASPARTAVIMAS 

 

 

 

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS 

VAIKO VARDAS IR PAVARDĖ, AMŽIUS 

MOKYTOJOS VARDAS IR PAVARDĖ 

 


