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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ IR PEDAGOGŲ

VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS „LEGO PARKAS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir mokytojų

„LEGO parkas“ fotografijų parodos (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą,

uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Parodos aktualumas. Šiame technologijų amžiuje svarbu kuo įvairesnėse veiklose

skatinti įvairių gebėjimų vaikų pažintinį smalsumą. STEAM idėjos integruotos kasdienėje vaikų

ugdomojoje veikloje padeda vaikams suprasti, kaip ir kodėl viskas veikia. Žaisdami jie išbando, tiria,

atranda naujus dalykus. Inžinerija – tai įvairių medžiagų panaudojimas projektuojant, kuriant,

sprendžiant problemą. Tyrinėjimai ir bandymai – tai puiki galimybė paįvairinti kasdienes ir šventines

 veiklas su vaikais.

3. Parodos nuostatai skelbiami Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ tinklalapyje

https://pasaka.eu/ , facebook grupėje „Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Pasaka“.

4. Parodą organizuoja Palangos lopšelis-darželis ,,Pasaka“, adresas: Saulėtekio takas 8A,

LT-00124, Palanga, telefonas (8 460) 54586, el. paštas mdpasaka@gmail.com .

5. Parodos iniciatorės ir organizatorės - Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio

ugdymo mokytojos Vida Gadliauskienė, Viktorija Kellė, Kristina Motiejauskaitė, Dalia Latonienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Navickienė. 

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

6. Tikslas – taikant STEAM ugdymo metodą kurti parko statinius, konstruoti įrenginius,

ugdyti vaikų kūrybiškumą, iniciatyvumą, bendravimo ir bendradarbiavimo, inžinerinius, kritinio

mąstymo gebėjimus.

7. Uždaviniai:

7.1. Panaudoti įvairias LEGO kaladėles projektuojant, kuriant, konstruojant LEGO parką. 

Kelti probleminius klausimus, bandyti ir rasti bendrą sprendimą.

7.2 Skatinti kurti, konstruoti su LEGO kaladėlėmis.

7.3. Skatinti vaikus išsiaiškinti, kaip kurti naujus dalykus ar perkurti jau esamus, ieškoti

netradicinių veikimo būdų.

7.4. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

III SKYRIUS

DALYVIAI

8. Virtualioje fotografijų parodoje „LEGO parkas“ kviečiami dalyvauti šalies

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir mokytojai.
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IV SKYRIUS

ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Parodos organizavimo trukmė. Paroda organizuojama nuo 2022 m. spalio 17 d. iki 2022

m. spalio 31 d.

10. Dalyvių registracija ,,Semi+“ platformoje vyksta nuo 2022 m. spalio 17 d. iki spalio 31

d. Vėliau registracija bus stabdoma.

11. Parodos dalyviai konstruoja, kuria ir stato iš įvairių LEGO kaladėlių parkus nuo spalio

17 d. iki spalio 31 d. Sukurtų LEGO parkų fotonuotraukas kelia uždaroje projekto Facebook grupėje

(LEGO parkas) https://www.facebook.com/groups/2289633034545034, nuo 2022 m. spalio 17 d.

iki 2022 m. spalio 31 d.

12. Prie fotonuotraukos būtina nurodyti ugdymo įstaigos, dalyvio vardą arba grupės

pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę.

13. Apie parodą informaciją teikia Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus

pavaduotoja ugdymui Asta Navickienė, el. paštu: pav.ugdymuipasaka@gmail.com

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Visiems parodos dalyviams, užsiregistravusiems ,,Semi+“ platformoje, socialinio

tinklapio ,,Facebook“ grupėje, bus patalpinti Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus

padėkos raštai ir pažymos apie dalyvavimą parodoje.

15. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvių sutikimą, kad kūrybiniai darbai būtų

fotografuojami nepažeidžiant bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir talpinami

organizatorių socialinio tinklalapio Facebook puslapyje.

16. Pateikdami darbus autoriai tampa parodos dalyviais bei suteikia organizatoriams teisę

darbus viešinti internetiniame įstaigos tinklalapyje http://pasaka.eu/
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