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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINĖS STEAM FOTOGRAFIJŲ PARODOS „STEAM. DOVANA MAMAI“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Respublikinės ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM veiklų fotografijų  

parodos „STEAM. Dovana mamai” (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja Parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Parodos organizatorius – Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“, Janonio g. 5,  LT–

76206 Šiauliai, tel. (8 41) 523 916, el. paštas gluosnis@splius.lt Parodos iniciatorės ir koordinatorės  

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Leliukienė, 

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja-metodininkė Rasa Girčienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji 

auklėtoja Vaidilija Kiudulienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vaida Paulauskienė. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ tinklalapyje 

www.darzelisgluosnis.lt ir Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“ (idėjos, darbeliai, pamokėlių 

planai). 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – kūrybiškai, aktyviai veikiant, nuosekliai ir sistemingai įgyvendinant 

STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) idėjas, puoselėti (ugdyti) 

meilę, pagarbą ir padėką savo mamoms. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Supažindinti vaikus su Motinos dienos švente, puoselėti dėkingumą mamai. 

5.2. Sužadinti vaikų atradimo ir pažinimo džiaugsmą, sudarant sąlygas vaikams 

domėtis STEAM veikla, ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, išreiškiant meilę ir 

pagarbą mamai; 

5.3. Įvairiose erdvėse (lauke, grupėje ar kitoje netradicinėje aplinkoje) su vaikais 

organizuoti kūrybines dirbtuves – veiklas, kuriose vaikai turėtų galimybę eksperimentuoti, kurti, 

panaudojant įvairias gamtoje, ar grupėje randamas priemones. Tai gali būti: gėlė mamai iš smėlio 

žaislų, sulietų spalvų, mamos portretas iš kaštonų ir t. t.  
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5.4. Plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

teikiančių įstaigų, dalintis gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

6. Parodos dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai ir ugdytiniai. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Vaikai kuria kūrybinius darbelius mamai, pasitelkdami į pagalbą gamtos ir 

matematikos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir kūrybiškumą. 

8. Dalyviai fotografuoja savo sukurtus STEAM darbelius ir kokybiškas nuotraukas (iki 

3 nuotraukų) ar nuotraukų koliažus su darželio ir grupės pavadinimu, pedagogo vardu ir pavarde, 

trumpu aprašymu, kelia į šiam projektui sukurtą internetinę facebook grupę: STEAM. Dovana mamai. 

9. Dalyvių darbai bus eksponuojami facebook grupėje: STEAM. Dovana mamai nuo 

2022-03-31 iki 2022-04-30, o nuo 2022-05-02 – 2022-05-31 www.darzelisgluosnis.lt svetainėje. 

10. Informacija pasiteiravimui tel. +370 654 44 697, el. p. vaidilija@gmail.com   

Vaidilija Kiudulienė. 

                                                                    

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

11. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvių sutikimą, kad kūrybiniai darbai, nepažeidžiant 

bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, talpinami socialinio tinklo „Facebook“ uždaroje 

grupėje. 

12. Visiems parodos dalyviams socialinio tinklo „Facebook“ uždaroje grupėje bus įteikti 

Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktoriaus padėkos raštai ir dalyvio pažymos. 

13. Parodos organizatoriai įsipareigoja neviešinti parodos dalyvių pateiktos asmeninės, 

kontaktinės informacijos. 

14. Organizatoriai pasilieka teisę projekto metu atsiųstus darbus naudoti neatlygintinai, 

viešai publikuoti. 

_________________________________ 
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