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        Išsiskiriančios savo unikalia forma bei ryškiomis spalvomis, tulpės yra vienos mėgstamiausių 

pavasarinių gėlių. Šie unikalūs žiedai tiek gyvi, tiek nutapyti drobėje yra puiki dovana brangiai 

moteriai. Tulpės simbolizuoja tobulą meilę. Kaip dauguma gėlių, atskira spalva simbolizuoja kažką 

kito. Raudonos tulpės simbolizuoja meilę, o violetinės tulpės simbolizuoja karališkumą. Geltonų 

tulpių reikšmė keitėsi iš beviltiškos meilės į teigiamų ir linksmų minčių išraišką. Baltos tulpės 

skleidžia atleidimą. Margos tulpės – vienos iš pačių populiariausių, dėl savo ryškios spalvų įvairovės 

atstovauja gražias akis.  

         

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, virtualios kūrybinių darbų 

parodos „Tulpių žydėjimo šventė“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir 

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

2. Parodos organizatoriai – Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Linelis“, adresas – Laukininkų g. 10, LT-

95140, Klaipėda, tel. (8-46) 322317, el. paštas: dlinelis@gmail.com, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Olga Safonova, neformaliojo švietimo (kūno k.) mokytoja Natalja Kiseliovienė. 

3. Parodą koordinuoja – l. e. direktoriaus pareigas Viktė Radavičiūtė.  

4. Parodos trukmė: 2021 m. gegužės 3 d. - 2021 m. gegužės 14 d. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie pavasarines gėles, jų reikšmę gamtai, žmogui. 

6. Parodos uždaviniai:  

6.1. Ugdyti kūrybinius gebėjimus, kuriant tulpes, panaudojant jų atvaizdavimui įvairią techniką;  

6.2. Prieinama forma ir įvairiais metodais suteikti žinių apie gėles ir jų reikšmę gamtai; 

6.3. Skatinti vaikų, tėvų, pedagogų bendradarbiavimą įgyvendinant kūrybines idėjas, fantazijas;  

6.4. Patirti gerų emocijų ir džiugių akimirkų, stebint parodos kūrybinius darbus uždaroje „Facebook“ 

grupėje „Tulpių žydėjimo šventė“. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti visi Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, jų tėveliai, bendruomenės. 
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IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Parodos dalyviai, naudoja savarankiškai pasirinktą techniką ir kuria erdvines tulpes.  

9. Kūrybiniai – erdviniai darbai gali būti atlikti naudojant tradicines ir netradicines kūrybines raiškos 

priemones, t.y. kūrybinius darbus galima piešti, aplikuoti, naudoti origami technika, siūti, lipdyti, 

megzti ir pan.  

10. Nuotraukos turi atitikti parodos temą. 

11. Nuotraukos keliamos į sukurtą Facebook uždarą grupę „Tulpių žydėjimo šventė“ nuo 2021 m. 

gegužės 3 d. iki gegužės 14 d. Pasibaigus terminui, nuotraukų prašome nebekelti į grupę. 

12. Darbeliuose vaikų veidų  neturi matytis. 

13. Įkeldami nuotrauką į Facebook grupę, keliamo įrašo viršuje parašykite miesto, darželio 

pavadinimą, vaiko vardą, mokytojos vardą, pavardę. 

14. Papildoma informacija teikiama telefonais: +370 611 02704 (Olga), +370 656 37266 (Natalja). 

 

V SKYRIUS 

PARODOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

15. Parodos dalyviams bus išsiųstos padėkos ir pažyma apie dalyvavimą parodoje (į Jūsų asmeninius 

mesendžerius). 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvių sutikimą, kad nuotraukos, nepažeidžiant Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento nuostatų, bus talpinamos organizatorių internetinėje svetainėje 

www.dlinelis.lt  ir/ar socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje. 

17. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti parodos nuostatus. 

 
___________________________ 
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