
 

                                             
 

 
RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 

KARPINIŲ PARODA „AUGALAI IŠ PIEVŲ“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės karpinių parodos „Augalai iš pievų“ (toliau – nuostatai) nuostatai  

reglamentuoja parodos „Augalai iš pievų“ (toliau – parodos) tikslą, uždavinius, darbų pateikimo 

ir eksponavimo tvarką.  

2. Parodos aktualumas. Modernioje  visuomenėje turime ieškoti būdų kaip integruoti 

liaudies kūrybą ugdomojoje veikloje, įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, panaudojant tradici-

nį  popieriaus karpinių meną. Skatinti pedagogus domėtis šia meno šaka, atskleisti jos specifiką.  

Mokyti vaikus ne tik kurti, bet ir mokėti grožėtis kitų sukurtu grožiu, išreikšti savo nuotaiką, 

mintis karpinių kalba, kurti estetišką aplinką, naujas formas, vaizdus, kūrybiškai interpretuoti 

tikrovę, sukurtais karpiniais puošti aplinką.  

3. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių nariams.  

4. Karpinių parodą organizuoja Alytaus lopšelio – darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojos metodininkės Aldona Aponienė, Vilma Pilkienė, Gražina Sviderskienė. 

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos tikslas – stiprinti švietimo institucijų bendradarbiavimą bei skatinti pedagogų 

motyvaciją tobulinti savo meninius gebėjimus, mokyti vaikus grožėtis suaugusiųjų kūrybiniais 

darbais. Bendraujant – bendradarbiaujant pedagogams, kitiems įstaigos bendruomenės nariams, 

karpiniuose naudoti Lietuvos pievų augalų motyvus, atliepiančius tautodailės dvasią. 

6. Uždaviniai: 

           6.1. padėti atsiskleisti kūrybiškumui ir saviraiškai; 

           6.2. puoselėti tautodailės papročius ir ugdyti vertybines nuostatas; 

          6.3. skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų. 

6.4. surengti karpinių parodą „AUGALAI IŠ PIEVŲ“ Alytaus lopšelyje – darželyje  

„Volungėlė“ ir virtualią parodą Alytaus lopšelio – darželio „Volungėlė“ facebook paskyroje. 
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III. DALYVIAI 

 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai, vaikų tėvai, seneliai ir kiti įstaigų bendruomenių nariai. 

 

IV. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS  

 

8. Karpiniuose turi atsispindėti Lietuvos pievų augalų motyvai. 

9. Karpiniai karpomi iš balto popieriaus. 

10. Kūrybiniai darbai  bus eksponuojami lauke, todėl jie turi būti įlaminuoti. 

11. Karpinio dydis – ne didesnis kaip A4 formato lapas. 

12. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai.  

13. Ugdymo įstaigos gali pateikti ne daugiau kaip po 3 kūrybinius  darbus.  

14. Kūrybiniai darbai turi atitikti parodos reikalavimus. 

15. Kartu su karpiniu (nepriklijuotą) atsiųsti dalyvio anketą (1 priedas). Priedas turi būti 

užpildytas didžiosiomis raidėmis, šriftas Times New Roman, šrifto dydis 12 (paryškintas). 

16. Darbus atsiųsti iki rugpjūčio 23 d. adresu: Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“, 

Volungės g. 25, Alytus,  LT-63163. 

 

V. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

17. Paroda organizuojama etapais. 

       17.1. I etapas. Darbų  pateikimas iki rugpjūčio 23 d. 

         17.2. II etapas. Karpinių parodos eksponavimas Alytaus lopšelyje – darželyje 

,,Volungėlė“  nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

         17.3. III etapas. Karpinių parodos eksponavimas Alytaus lopšelio – darželio „Volungėlė“ 

facebook paskyroje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

VI. KŪRYBINIŲ DARBŲ AUTORIŲ  APDOVANOJIMAS 

 

18. Karpinius vertina Alytaus lopšelio – darželio „Volungėlė“ direktoriaus sudaryta 

vertinimo komisija. 

19. Vertinant karpinius bus atsižvelgiama į kūrybinio darbo originalumą, autentiškumą, 

vaizdinį pateikimą bei kitų karpiniams keliamų reikalavimų, nurodytų konkurso sąlygų 8, 9, 10 ir 

11 punktuose, atitikimą.  

20. Nugalėtojai apdovanojami dovanomis ir padėkomis. 

21. Visi parodos dalyviai apdovanojami padėkos raštais. Padėkos raštus  išsiųsime  

dalyvio anketoje nurodytu elektroniniu paštu. 

 

VII. ORGANIZATORIAI 

 



19. Alytaus  lopšelio - darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos  

metodininkės Aldona Aponienė el.p. aldonaaponien@gmail.com, Vilma Pilkienė el.p. 

vilmukas.vilma@gmail.com, Gražina Sviderskienė el.p. grazinute.sv@gmail.com (toliau – 

organizatoriai).  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Parodos sąlygų neatitinkantys darbai, neįlaminuoti arba pateikti pasibaigus terminui 

nebus eksponuojami. 

21. Darbai autoriams negrąžinami. 

22. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose leidiniuose, 

įvairiose erdvėse ir tinklalapiuose. 

23. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 627 32503 (Vilma Pilkienė) arba elektroniniu 

paštu vilmukas.vilma@gmail.com. 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aldonaaponien@gmail.com
mailto:vilmukas.vilma@gmail.com
mailto:grazinute.sv@gmail.com
mailto:vilmukas.vilma@gmail.com


1priedas  
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