
                                                          PATVIRTINTA  

                                                                                          Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

                                                                                   direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. 

                                                            įsakymu Nr. V-10 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ DARBŲ KONKURSO  

„ŠALTINĖLIO VERSMĖ“, SKIRTO PASAULINEI VANDENS DIENAI PAMINĖTI, 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbų konkurso „Šaltinėlio versmė“ 

(toliau –  Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, vykdymo tvarką, darbų 

eksponavimą, apdovanojimą. 

2. Parodos organizatoriai – Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“. Koordinatorės – 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Rimutė Tankevičienė, Valė Kižienė, Lina Janulevičienė. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkursas skirtas Pasaulinei vandens dienai paminėti. Be vandens Žemėje nebūtų 

gyvybės, mūsų pasaulis negalėtų egzistuoti be vandens. Viskas prasideda nuo mažo šaltinėlio.  

Konkurso tikslas – pasirinktu meninės raiškos būdu, naudojant įvairias technikas, atskleisti 

trykštančio šaltinėlio grožį.  

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. kuriant darbus ieškoti ir atrasti kuo įvairesnių meninių raiškos priemonių; 

4.2. suteikti vaikams galimybę realizuoti savo fantazijas, ugdyti kūrybiškumą.  

 

III. DALYVIAI 

 

5.  Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai. Konkurso 

dalyviai skirstomi į 2 grupes: 

5.1. I grupė – 3-4 metų vaikai; 

5.2. II grupė – 5-6 (7) metų vaikai. 

 

IV. KONKURSO VYKDYMO TVARKA 

 

6. Norintys dalyvauti konkurse iki 2018 m. kovo 22 d. atsiunčia arba pristato piešinius  

adresu: Alytaus lopšeliui- darželiui „Šaltinėlis“, Šaltinių g. 26, Alytus, LT-62341. 

7.  Reikalavimai darbams: 

7.1.  atlikimo technikos – įvairios pasirinktos meninės raiškos (piešinys, karpinys, 

aplikacija ir kt.). Formatas – A-4 lapas; 

7.2. vienas dalyvis (vaikas ar vaikų grupė) gali pateikti konkursui vieną darbą;  

7.3. kitoje darbo pusėje užrašyti ugdymo įstaigos pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę, 

amžių, pedagogo vardą, pavardę, tel. Nr., el. pašto adresą. 

 

V. DARBŲ EKSPONAVIMAS 

 

8.  Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbų konkurso „Šaltinėlio versmė“ 

dalyvių darbų paroda bus eksponuojama Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų 

fakultete, adresu Seirijų g. 2, Alytus, nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. 

 



 

 

VI. APDOVANOJIMAS 

 

9. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti padėkos raštai, juos rengusiems pedagogams – 

pažymos apie vykdytą metodinę veiklą. 

10. Parodos lankytojai  galės balsuoti už labiausiai patikusį piešinį.  

11. Trijų darbų, pelniusių daugiausiai parodos lankytojų balsų, autoriai bus apdovanoti 

asmeninėmis dovanėlėmis. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose ir 

tinklapiuose.  

13. Konkurso dalyvių darbai negražinami. 

14. Kilus klausimams skambinti Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui Dalei Draugelienei  tel. (8 315) 729 41. 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


