
                                                          PATVIRTINTA  

                                                                                          Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

                                                                                        direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. 

                                                             įsakymu Nr. V-118 

 

 

2-OJO LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ 

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 Angelė Cikanienė, Valė Kižienė, Lina Janulevičienė, Daiva 

Žuromskaitė, meninio ugdymo pedagogė Aušra Pajedaitė-Jarmalavičienė. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkursas skirtas Pasaulinei vandens dienai paminėti. Vandens lašelis – pagrindinis 

gyvybės šaltinis. Kiekvienas šaltinis prasideda nuo mažo skaidraus rasos lašelio. Jis – tai gamtos 

ašara, be kurios nebūtų pasaulio, nebūtų gyvybės.  

  Konkurso tikslas – pasirinktu meninės raiškos būdu, panaudojant antrines žaliavas, 

sukurti darbą, vaizduojantį vandens lašą. 

4. Konkurso uždaviniai: 

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

panaudoti antrines žaliavas; 

4.2. suteikti vaikams galimybę realizuoti savo idėjas, ugdyti kūrybiškumą, skatinti 

atsakingą vartojimą.  

 

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 2019 m. kovo 12 d. atsiunčia arba pristato darbus  

adresu: Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Šaltinių g. 26,  LT-62341 Alytus. 

7.  Reikalavimai darbams: 

7.1.  atlikimo technikos – erdviniai darbai iš antrinių žaliavų, įvairios pasirinktos meninės 

raiškos (koliažas, atvirukas, aplikacija, knygelė ir kt.);  

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

7.3. prie darbo pritvirtinti dalyvio kortelę (Priedas Nr. 1). 

 

 



V. DARBŲ EKSPONAVIMAS 

 

8. 2-ojo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų konkurso 

„Šaltinėlio versmė“ dalyvių darbų paroda bus eksponuojama nuo 2019 m.  kovo 20 d. iki 2019 m. 

balandžio 19 d., adresu Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Šaltinių  g. 26, Alytus. 

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

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

pažymos apie vykdytą metodinę veiklą. 

10. Konkurso darbus vertins Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus įsakymu 

sudaryta vertinimo komisija (Priedas Nr. 2). 

11. Kiekvienos amžiaus grupės trijų darbų, pelniusių daugiausiai komisijos balsų, autoriai 

bus apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis. 

12. Baigiamasis renginys vyks 2019 m. balandžio 23 d. 9.30 val., Alytaus lopšelyje-

darželyje „Šaltinėlis“. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose ir 

tinklapiuose.  

14. Konkurso dalyvių darbai negražinami. 

15. Kilus klausimams dėl konkurso organizavimo skambinti Alytaus lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Dalei Draugelienei  tel. (8 315) 72 941. 

 

________________________________ 

 



Priedas Nr. 1 

 

 

2-OJO LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ 

DARBŲ KONKURSO „ŠALTINĖLIO VERSMĖ“  

DALYVIO KORTELĖ 

 

 

 

Vaiko vardas, pavardė, 

amžius 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Darbo  pavadinimas   

Pedagogo vardas, pavardė  

Pedagogo  telefono Nr.,  

el. paštas 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2 

 

 

2-OJO LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ 

DARBŲ KONKURSO „ŠALTINĖLIO VERSMĖ“  

 

 

DARBŲ VERTINIMO KOMISIJA 

 

 

Komisijos pirmininkė - Dalė Draugelienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“  direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui; 

Nariai: 

Rita Abečiūnienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ tėvų atstovė; 

Ramunė Mykolaitytė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ tėvų atstovė; 

Kristina Krutulienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ tėvų atstovė; 

Rita Urbonavičiūtė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ tėvų atstovė; 

Valė Setkevičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ auklėtojos padėjėja; 

Ligita Lesniauskaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė; 

Asta Krasnickienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ maitinimo organizavimo ir higienos 

priežiūros specialistė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


