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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS”
VIRTUALIOS UŽGAVĖNIŲ PERSONAŽŲ KAUKIŲ NUOTRAUKŲ PARODOS
„UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS 2021“ NUOSTATAI
AKTUALUMAS
Užgavėnės – tai slenkstis tarp nueinančios žiemos ir ateinančio pavasario. Ši šventė
simbolizuoja žiemos išvarymą, žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai
šventės simboliai – Lašininio ir Kanapinio kova, persirengėliai, blynai, kaukės. Kaukės – vienas
pagrindinių Užgavėnių šventės atributų. Jos dažniausiai daromos iš medžio žievės, kailio, gyvulių
kaukolių, vėliau pradėtos gaminti iš popieriaus, kartono ir kitų medžiagų.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ organizuojama virtuali Užgavėnių personažų kaukių
nuotraukų paroda „Užgavėnių kaukės 2021“ skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
vaikų ir mokytojų kūrybiškumo ugdymui ir tautinių tradicijų puoselėjimui.
2. Virtualios Užgavėnių personažų kaukių nuotraukų parodos „Užgavėnių kaukės 2021“ nuostatai
reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, organizavimo, vykdymo ir apdovanojimo tvarką.
3. Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų virtualios Užgavėnių
personažų kaukių nuotraukų parodos „Užgavėnių kaukės 2021“ organizatorius – Kauno lopšelisdarželis „Varpelis“. Kūrybinės grupės iniciatorės-organizatorės – Kauno lopšelio-darželio
„Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Dagilienė ir logopedė Renata Ginkuvienė.
Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Slavinskienė.
II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas - skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą bei išradingumą kuriant Užgavėnių kaukes.
5. Uždaviniai:
 kurti ir įvairia technika gaminti Užgavėnių kaukes;
 kūrybiniame procese patirti daug džiugių emocijų;
 puoselėti lietuvių tautos tradicijas.

III. DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Norintys dalyvauti virtualioje Užgavėnių personažų kaukių nuotraukų parodoje „Užgavėnių
kaukės 2021“ savo įstaigose įvairia technika kuria kaukes ir iki 2021 m. vasario 10 d. siunčia 2-3
nuotraukas (nuotraukos dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG)), kuriose ne tik būtų
matomas galutinis rezultatas – kaukė, bet ir jos kūrimo procesas (jeigu įstaigoje nėra pasirašyti tėvų
sutikimai, tada nuotraukose negali matytis vaikų veidai), kartu su dalyvio kortele (1 priedas) el.
paštu llogopede2@gmail.com
7. Parodos dalyviai atsiunčia užpildytą dalyvio kortelę (1 priedą), kurioje nurodo įstaigos
pavadinimą; vaiko, kūrusio kaukę, vardą, pavardę ir amžių; pedagogo vardą pavardę, pareigas; savo
facebook paskyros adresą ir elektroninį paštą; kaukės pavadinimą.
8. Foto nuotraukų paroda bus eksponuojama 2021 m. vasario 12-19 d. uždaroje facebook grupėje
„Užgavėnių kaukės 2021“.
IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
9. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, mokytojai – dalyvavimo parodoje
pažymomis (bus įkelta į facebook grupę).
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Parodai pateiktos foto nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos parodos
sklaidos tikslais.
11. Foto nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus.
Pateikdamas foto nuotrauką parodai, jis patvirtina, kad yra šių foto nuotraukų autorius.
12. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių foto nuotraukas publikuoti savo nuožiūra.
13. Foto nuotraukos pristatytos po nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų reikalavimų bei
parodos tematikos, neeksponuojamos.
14. Kilus klausimams skambinti Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo
mokytojai Linai Dagilienei tel. 8 675 79919 ir logopedei Renatai Ginkuvienei tel. 8 600 16136.

Kviečiame dalyvauti!

________________________

1 priedas
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS”
VIRTUALIOS UŽGAVĖNIŲ PERSONAŽŲ KAUKIŲ NUOTRAUKŲ PARODOS
„UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS 2021“
DALYVIO KORTELĖ
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Autoriaus vardas, pavardė, amžius
Pedagogo vardas, pavardė, pareigos
Facebook paskyros adresas
Kontaktinis el. paštas
Kaukės pavadinimas

