
 

SKUODO RAJONO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ  PARODOS 

„ SVEIKI ATVYKĘ Į SNIEGO SENIŲ - BESMEGENIŲ MIESTĄ“ 

 

NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Žiema – viena iš gražiausių metų laikų, kuri dovanoja ne tik baltas pusnis, bet ir įvairias 

žiemos pramogas ir linksmybes. Ir šis laikas tampa tarsi nuostabi pasaka. Ir šioje žiemos pasakoje 

pasirodo nauji herojai – sniego seniai, kuriuos vaikai triukšmingai ir džiaugsmingai lipdo, net jei 

sniego sulaukiame retai. Tai norint pasidaryti senį besmegenį, reikia pasikliauti fantazija ir 

kūrybiškumu. Rajoninės ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „ Sveiki atvykę į 

sniego senių – Besmegenių miestą“( toliau paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir 

uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. Parodą organizuoja Skuodo rajono Mosėdžio vaikų 

lopšelis – darželis. Informaciją apie parodą ir nuostatai skelbiami Skuodo rajono Mosėdžio vaikų 

lopšelio – darželio svetainėje. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: 

1. Skatinti įstaigos bendruomenės narių kūrybiškumą, naujų raiškos formų, technologijų ir 

originalių sprendimų paiešką. 

2. Plėtoti bendradarbiavimą tarp rajono ugdymo įstaigų. 

Uždaviniai: 

1.Įvairiose aplinkose (grupėse, lauke, kitose netradicinėse aplinkose) organizuoti kūrybiškumą 

skatinantį užsiėmimą, kurio metu būtų sukuriamas  sniego senis.  

2. Dalintis gerąja patirtimi ugdant vaikų kūrybiškumą. 

 

III. DALYVIAI 

Skuodo rajono ikimokyklinių įstaigų bendruomenės: vaikai, jų tėveliai, seneliai, mokytojai, kiti 

darbuotojai. 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

 Sukurti ir padaryti  Sniego senį iš pačių įvairiausių ir netikėčiausių priemonių ( sniegas, 

siūlai, vata, molis, gamtinė medžiaga, popierius ir kt.). Sniego senį gaminti  įvairia technika ( 

lipdymas, piešimas, aplikavimas, mezgimas, lankstymas, siuvimas, karpymas ir kt.). Sukūrę ir 

padarę sniego senį nufotografuojame. Mokytojai užpildo dalyvio anketą (anketa pridedama). 

Nuotrauką ir užpildytą dalyvio anketą siųsti iki vasario 20 dienos elektroniniu paštu:  



rpladiene@gmail.com Paroda virtuali, eksponuojama Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – 

darželio interneto svetainėje mosedziukai.lt, Mosėdžio vaikų lopšelio darželio Facebook 

paskyroje. 

 

V. ORGANIZATORIAI 

Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelis – darželis 

Parodos koordinatorė: Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio mokytoja -metodininkė 

Aldona Leilionienė. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS1 

Parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais ir prizais siurprizais. 

 

 

Dalyvio anketa 

Eil.nr. Vardas Pavardė (amžius) Įstaigos 

pavadinimas 

Asmens, padėjusio 

sukurti ir padaryti sniego 

senį – besmegenį, Vardas 

Pavardė 
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