
KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

,, MANO UŽGAVĖNIŲ KAUKĖ‘‘ 

NUOSTATAI 

 

               Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą , siekiant prisišaukti pavasarį. 

Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, 

kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas. 

            Kaukės bei persirenginėjimas – vienas pagrindinių Užgavėnių šventės atributų. Svarbiausia, 

kad Užgavėnių drabužis nebūtų kasdieninis, jis turi būti kažkuo išsiskiriantis, neįprastas. Kaukės  

dažniausiai daromos iš medžio žievės, avikailio arba kitokio kailio, gyvulių kaukolių, vėliau iš 

popieriaus, kartono, ir kitų medžiagų. Persirengėliai, eidami iš trobos į trobą, krečia pokštus, dainuoja, 

stengiasi pavogti kokį buities rakandą. 

                                BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Raseinių lopšelio–darželio ,,Liepaitė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos 

kūrybinių darbų fotografijų parodos ,,Mano Užgavėnių kaukė“ (toliau vadinama paroda) 

nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką ir 

dalyvavimo sąlygas. 

2. Parodą organizuoja Raseinių lopšelio–darželio pedagogai. 

3. Parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Roma  Kasparavičienė. Parodos  

organizatoriai ir rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Šviesuolė  Maziliauskienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Rita Gurskienė, kūno kultūros pedagogė Diana Pečiulienė. 

4. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio – darželio internetinėje svetainėje www.ldliepaite.lt. 

 

 

                 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
5. Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką ir 

kūrybiškumą, naudojant netradicines priemones (popieriaus rutuliukai, laikraštis, siūlai, 

įvairios audinio skiautelės, vata, oda ir t.t.). 

6. Parodos uždaviniai: 

6.1. Skatinti pedagogų ir šeimos bendravimą. 

6.2. Kartu su vaikais  aptarti Užgavėnių tradicijas ir jų reikšmę. 

6.3. Suteikti vaikams džiugių emocijų, kuriant Užgavėnių kaukes, vejant žiemą iš kiemo. 

6.4. Siekti, kad vaikai pajaustų lietuvių tradicijų svarbą ugdyme. 

 

   DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 



7. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų mokytojai, 

tėvai. 

8. Užgavėnių kaukės  atliekamos, naudojant netradicines meninės raiškos  priemones ir 

technikas. Darbai gali būti individualūs ar kolektyviniai. 

9. Kaukės antroje pusėje turi būti užrašyta autoriaus vardas, grupės pavadinimas. 

10. Paroda nuo vasario 15 d. bus  eksponuojama Raseinių lopšelio–darželio ,,Liepaitė“ galerijose. 

 

                    APDOVANOJIMAI 

 
11. Visiems parodos dalyviams  bus išsiųsti  parodos organizatoriaus  Raseinių lopšelis–darželis 

,, Liepaitė“  padėkos raštai. 

 

                         BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

12. Pateikdamas darbus parodai autorius tampa parodos dalyviu. 

13. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus  paskelbti Raseinių lopšelio–

darželio ,,Liepaitė“ internetinėje svetainėje. 

14. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

 

 

 


