RESPUBLIKINĖS SPORTINIO INVENTORIAUS
IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ
PARODOS
„DAR GALIU BŪTI NAUDINGAS SVEIKATOS LABUI“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės sportinio inventoriaus iš antrinių žaliavų parodos „Dar galiu būti
naudingas sveikatos labui“ (toliau - Paroda) organizavimo nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja parodos tikslą, vykdymo laiką, organizavimo tvarką bei sąlygas.
2. Respublikinės sportinio inventoriaus iš antrinių žaliavų parodos „Dar galiu būti
naudingas sveikatos labui“ organizatorius: Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“,
Sedulinos al. 51, 31231 Visaginas, tel. 8 386 74798, el. p. info@visaginoazuoliukas.lt.
3. Parodos nuostatai skelbiami lopšelio darželio tinklalapyje www.visaginoazuoliukas.lt
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Respublikinės parodos tikslas: puoselėti saugios ir sveikos gyvensenos vertybes
tikslingai orientuojantis į vaikų fizinio aktyvumo skatinimą ir ekologinį ugdymą.
5. Respublikinės parodos uždaviniai:
5.1 Propaguoti ekologiškos aplinkos idėją, kaip sveikatos ugdymo garantą.
5.2 Bendrauti, bendradarbiauti su šalies pedagogais, vaikais ir jų šeimomis, siekiant
ugdomosios veiklos tikslingumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo.
III. ORGANIZAVIMO SĄLYGOS
6. Respublikinėje sportinio inventoriaus iš antrinių žaliavų parodoje „Dar galiu būti
naudingas sveikatos labui“ gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai, ugdytiniai bei jų tėveliai.
7. Parodos organizatorės Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio
ugdymo pedagogės Asta Mainelienė ir Rita Skromnienė
8. Paroda organizuojama 2017-11-16 dieną.
9. Parodos dalyviai iki 2017 metų lapkričio 6 dienos organizatorėms el. paštu
astamain06@gmail.com arba gintautas654@gmail.com atsiunčia po dvi kokybiškas nuotraukas
su užpildytomis dalyvio kortelėmis. Vienoje nuotraukoje stambiu planu pavaizduotas iš antrinių
žaliavų pagamintas sportinis inventorius (priedas Nr.1)., o kitoje - vaikų sportinė veikla su šiuo
inventoriumi (priedas Nr.2).
10. Pateikdamas nuotraukas, pedagogas turi tėvų sutikimus ir sutinka, kad nuotraukos bus
eksponuojamos viešojoje erdvėje.
11. Parodoje negali dalyvauti pateikti nukopijuoti kitų autorių darbai. Už autorinių teisių
pažeidimus, pagal galiojančius teisės aktus, atsako dalyviai, atsiuntę nuotraukas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Parodos dalyviai, atsiuntę nuotraukas gaus pažymas ir padėkos raštus.

13. Paroda bus eksponuojama ir pristatoma Visagino vaikų lopšelyje-darželyje
„Ąžuoliukas“ organizuojamame seminare „Sveikos gyvensenos ugdymas vaikų lopšelyjedarželyje“, tinklalapyje www.visaginoazuoliukas.lt
14. Organizatoriai pasilieka teisę keisti bei papildyti nuostatus.

Priedas 1
Dalyvio kortelė (nuotraukai su priemone)
Ugdymo įstaigos pavadinimas
(adresas, telefono nr., el.paštas)
Atsakingo pedagogo vardas,
pavardė, pareigos, telef.nr., el.paštas
Vaikų amžius
Priemonės pavadinimas
Panaudotos medžiagos (iš ko pagaminta)

Priedas 2
Dalyvio kortelė (veiklai su priemone)
Veiklos dalyviai:
amžius, grupės
pavadinimas
Veiklos tikslas,
uždaviniai
Refleksija

