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     Ar žinote, kokia spalva buvo dažomi margučiai XX a. pradžioje? Kodėl juoda? Juk tai žemės spalva. 

O kodėl skutinėjo ir margino svastikomis, spiralėmis, saulutėmis, žvaigždutėmis, augalais, žalčiais? Ne 

vien dėl gražumo, tai prasmių kalba. Kiaušiniai simbolizavo gamtos prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, 

gyvenimo atsinaujinimą, augmenijos gimimą, žydėjimą ir vaisingumą. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“ ir Klaipėdos “Vyturio” progimnazijos respublikinės parodos 

(toliau – Paroda) ,,Spalvotas pasaulis margutyje“ nuostatai reglamentuoja Parodos tikslą ir 

uždavinius, Parodos dalyvius, Parodos organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Parodos tikslas – ugdyti vaikų pagarbą senovinėms Velykų tradicijoms. 

3. Parodos uždaviniai:   

3.1. Puoselėti lietuviškas tradicijas marginant kiaušinius. 

3.2. Įtvirtinti žinias apie marginimo simbolius, kurie simbolizuoja bundančią gamtą.  

3.3. Tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti juos supančią aplinką, pamatyti pavasario 

spalvas, bundančią augmeniją, gyvūniją. Visą tai perteikti margučiuose. 

3.4. Patirti piešimo džiaugsmą, atskleidžiant savo meninius gebėjimus.  

 

 

 



III SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZATORIAI 

 

4. Parodos organizatoriai: 

4.1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“, adresas – Laukininkų g. 10, LT-95140, Klaipėda,tel. (8-

46) 322317, el. paštas: dlinelis@gmail.com, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Laima Rimkienė ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Danguolė Milkevičienė; 

4.2. Klaipėdos “Vyturio” progimnazijos, adresas – Laukininkų g. 30, Klaipėda, tel. (8-46) 322283, 

el. paštas:  vyturioprogimnazija@gmail.com, pradinių klasių vyr. mokytoja Rasa Savickienė ir 

pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Andriuškienė. 

5. Parodą koordinuoja – Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pareigas einanti Viktė 

Radavičiūtė.  

 

IV SKYRIUS 

PARODOS  DALYVIAI 

 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti 1-4 klasių mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų  ugdytiniai, jų tėveliai, bendruomenės.  

   

V SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Vaikai piešia margutį naudodami įvairias piešimo priemones (guašas, akvarelė, spalvoti 

pieštukai, paprastas pieštukas, vaškinės kreidelės… flomasterių nenaudojame). Darbai, be mokinių 

veidų, nufotografuojami (ne koliažas) ir įkeliami į sukurtą Facebook uždarą grupę „Spalvotas pasaulis 

margutyje“. Vienas mokytojas gali pateikti ne daugiau kaip 5 nuotraukas. 

8. Parodos trukmė: 2021 m. kovo 29 d. – 2021 m. balandžio 7 d.. Pasibaigus parodos terminui, 

nuotraukos į sukurtą grupę nebekeliamos.  

9. Įkeldami nuotrauką į Facebook grupę, keliamo įrašo  viršuje parašykite miesto, darželio (mokyklos) 

pavadinimą, vaiko vardą, mokytojos vardą, pavardę.  

10. Papildoma informacija teikiama telefonais 8-622-04655 (Laima), 8-674-00245 (Danguolė).   

  

VI SKYRIUS 

PARODOS DALYVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Parodos dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai į Facebook uždarą grupę (į Jūsų asmeninius 

mesendžerius).   
          

                                                                   VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

12. Dalyvavimas Parodoje užtikrina dalyvių sutikimą, kad vaikų, šeimos narių darbai gali būti 

fotografuojami ir/ar fotografuota medžiaga paviešinama (nepažeidžiant Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento nuostatų) organizatorių internetinėje svetainėje www.dlinelis.lt ir socialinio 

tinklo Facebook uždaroje grupėje. 

13. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Parodos nuostatus. 

 

__________________________________________ 

http://www.dlinelis.lt/

