
VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIS–DARŽELIS 

RESPUBLIKINIO PROJEKTO „FUTBOLIUKAS“ 

PARODOS–PLENERO „ŽEMĖS MENAS“ NUOSTATAI 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Plenero -parodos „Žemės menas“ (toliau vadinama pleneru-paroda) nuostatai reglamentuoja 

parodos–plenero tikslus, dalyvius, plenero organizavimą. 

2. Paroda–pleneras skirtas  „Futboliuko“ projekto įgyvendinimui. 

3. Parodoje–plenere dalyvauja ikimokyklinės įstaigos dalyvaujančios „Futboliuko“ projekte. 

4. Parodos–plenero organizatorius Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis–darželis. 

 

II.TIKSLAS 

5. Skatinti sportinį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp projekto „Futboliukas“ dalyvių, puoselėti 

ir skatinti vaikų meninį kūrybiškumą. 

 

III.UŽDAVINIAI 

6. Sudaryti sąlygas meninei saviraiškai. 

7. Panaudoti netradicines priemones (sniegą, ledą, šerkšną, kankorėžius, smėlį, sausus augalus) 

kūrybinėms idėjoms įgyvendinti. 

8. Skatinti tėvų, vaikų, pedagogų bendradarbiavimą, meninę saviraišką. 

 

IV.PARODOS - PLENERO INICIATORĖ 

9. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio – darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Lilija Vorevičienė 

el.paštas darzelis.pasaka@varena.lt, mob. tel. 8 628 14210 

 

V.PARODOS – PLENERO KOORDINATORĖS 

10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis – darželis, Dzūkų g. 11, Varėna, tel.( 8 310) 51142 el. paštas 

darzelis.pasaka@varena.lt 

11. Dailės mokytoja metodininkė Lina Čenienė 862954227.. 

12. Judesio korekcijos mokytoja metodininkė Inga Bielevičienė 868698284. 

 

VI.DALYVIAI 

13. Projekte „Futboliukas“ dalyvaujančių įstaigų vaikai, tėvai, pedagogai. 

 

VII.REIKALAVIMAI PARODAI - PLENERUI  

14. Laisvai pasirinktoje aplinkoje vaikai kuria statinius ir erdvines skulptūras iš gamtinių medžiagų 

futbolo tematika; kūrinio, statinio, skulptūros dydį kiekviena įstaiga renkasi pati. 

15. Kūriniai turi sietis su futbolo tematika: kamuolys, sportinė avalynė, futbolininko figūra, vartai, 

emblemos ir t.t. 

16. Kūriniui privalomas pavadinimas. 

17. Kūrinius būtina nufotografuoti. Kiekviena parodoje – plenere dalyvaujanti įstaiga atsiunčia 1-3 

kokybiškas nuotraukas A4 formatu. 
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VIII.PARODOS – PLENERO ORGANIZAVIMAS 

18. Apie ketinimą dalyvauti parodoje – plenere prašome pranešti iki 2015 m. vasario 19 d. el. paštu 

darzelis.pasaka@varena.lt, nurodant įstaigos pavadinimą ir atsakingą asmenį už parodos – 

plenero organizavimą įstaigoje. 

19. Parodai – plenerui organizuoti įstaigoje pasirinkite dieną iki 2015 m. kovo 10 d. 

20. Nuotraukas siųsti adresu Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis – darželis, Dzūkų g. 11, 65173 

Varėna iki 2015 m. kovo 16 d. 

21. Kitoje nuotraukos pusėje užrašyti nuotraukos pavadinimą, įstaigos pavadinimą. 

22. Siųsdami nuotraukas, prašome gauti vaikų tėvų sutikimą nuotraukas eksponuoti  internete. 

23. Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas internete atsako nuotraukų siuntėjas. 

24. Nuotraukos negrąžinamos. 

25. Trumpą parodos – plenero aprašymą siųsti kartu su nuotraukomis (žr. Priedas). 

 

IX.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

26. Parodos–plenero nuotraukų paroda bus eksponuojama Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje – 

darželyje nuo 2015-03-20 iki 2015- 03-31. 

27. Parodos–plenero dalyviai gaus padėkos raštus. 

28. Parodos–plenero darbai bus skelbiami ir interneto svetainėje http://www.varenospasaka.lt 

 

 

Kontaktai: 

Inga Bielevičienė 868698284; 

Lina Čenienė 862954227. 

 

 

mailto:darzelis.pasaka@varena.lt

