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PANEVĖŽIO R. NAUJAMIESČIO LOPŠELIS-DARŽELIS „BITUTĖ“
RESPUBKLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „BITĖS AUKSINIAIS INDELIAIS“
NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kūrybinių darbų parodos „Bitės auksiniais indeliais“ (toliau – Paroda) nuostatai
reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.
2. Paroda skirta šalies ugdymo įstaigų bičiuliavimuisi, paminint gegužės 20 d., tarptautinę
Bitės dieną, paskelbtą Jungtinių Tautų Organizacijos.
3. Parodos organizatorius ir vykdytojas – Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis
„Bitutė“ V. Kudirkos g. 41, Naujamiesčio mstl. (tel. +370 45 599674, el. p.
naujamiesciobitute@gmail.com)
4. Parodos iniciatorius - Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio
ugdymo mokytoja Paulina Nakrošiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vitalija
Magylienė.
5. Informacija apie parodą ir jos nuostatai skelbiami Panevėžio r. Naujamiesčio lopšeliodarželio „Bitutė“ internetinėje svetainėje: naujamiesciobitute.panevezys.lm.lt
II. SKYRIUS
PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Parodos tikslai – gilinti žinias apie sveiką gyvenseną, bičių naudą žmogaus gyvenime,
skatinant įgytas žinias perteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, tėvelių, pedagogų,
įstaigos darbuotojų menine kūrybine raiška.
7. Uždaviniai:
7.1. skatinti domėjimąsi bičių gyvenimu ir nauda;
7.2. lavinti kūrybiškumą, išradingumą, taikyti savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas;
7.3. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.
III. SKYRIUS
PARODOS DALYVIAI
8. Parodoje gali dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų (1-7
metų) ugdytiniai, jų tėveliai, pedagogai, įstaigos darbuotojai.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS
9. Parodai pateikiami kūrybiniai darbai gali būti sukurti įvairia technika.
10. Prie darbo priklijuojama kortelė (1 priedas).
11. Dalyvio anketą (2 priedas) pateikti iki 2022 m. gegužės 7 d. elektroniniu paštu
bitutesdarbeliai@gmail.com. Darbai užskaitomi tik gavus anketą ir originalų darbą (darbų nuotraukų
nesiųsti).
12. Darbai atsiunčiami iki 2022 m. gegužės 15 d. adresu: V. Kudirkos g. 41, LT-38335,
Naujamiesčio mstl., Panevėžio r.
13. Paroda organizuojama nuo 2022 m. gegužės 23 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Parodos organizatoriai pasilieka teisę daryti kūrybinių darbų nuotraukas, koliažus,
filmuotas akimirkas ir publikuoti lopšelio-darželio tinklalapyje naujamiesciobitute.panevezys.lm.lt
ir lopšelio-darželio Facebook paskyroje. Pateikdamas piešinį parodai autorius tampa jos
dalyviu bei sutinka, kad darbai, autorių asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, grupės
pavadinimas, įstaigos pavadinimas) būtų naudojami viešinimui.
15. Visiems parodos dalyviams jų nurodytu el. paštu bus išsiųstos padėkos. Penkiems
originaliausių darbų autoriams bus išsiųsti prizai.
16. Iškilus klausimams, kreiptis tel. +37045 599674, el. p. bitutesdarbeliai@gmail.com
17. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
18. Darbai autoriams negrąžinami.
_________________________________________

Priedas Nr. 1

Kortelės matmenys 10×6

KŪRINIO PAVADINIMAS (Times New
Roman, 16, paryškintas, didžiosios raidės)
DALYVIO VARDAS, AMŽIUS (Times New
Roman, 14, paryškintas, didžiosios raidės)

Priedas Nr. 2

DALYVIO ANKETA
Įstaigos pavadinimas

Pedagogo vardas,
pavardė, el. paštas
Vaiko vardas, pavardė,
amžius
Grupės pavadinimas

____________________

