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VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ 

APLINKOSAUGOS KŪRYBINIŲ VEIKLŲ 

„Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“ 

 

LANGŲ DEKORACIJŲ PARODOS “PAVASARIS MŪSŲ LANGUOSE“ 

N U O S T A T A I   

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Vilniaus saugaus miesto centro organizuojamų Vilniaus ugdymo įstaigų vaikų Aplinkosaugos 

kūrybinių veiklų „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“ langų dekoracijų parodos 

„Pavasaris mūsų languose“ sąlygos reglamentuoja kūrybinių veiklų organizavimą, darbų pateikimą 

parodai bei gerosios patirties sklaidą.  

Paroda skirta pavasario pradžiai ir Žemės dienai paminėti (kovo 20 d.). 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Pasitinkant pavasarį ir didžiąsias metų šventes, skatinti vaikų aplinkosauginį kūrybiškumą, 

įtraukiant į aktyvią, asmeninę (ir/arba grupinę) kūrybinę veiklą. 

Didinti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą - kūrybiškai ir estetiškai panaudoti antrines 

žaliavas, sukuriant originalias edukacinių erdvių langų dekoracijas „Pavasaris mūsų languose“.  

Mokyti vaikus vartojimo kultūros. Skatinti sukurti estetines dekoracijas iš antrinių žaliavų 

suteikiant ugdymo/si aplinkoms šventinio džiaugsmo. 

 

III. ORGANIZATORIUS 

Vilniaus saugaus miesto centro Aplinkosaugos srities metodininkas (Tel.: 865642451, el. 

paštas: zydrune.vismc@gmail.com ).  

 

IV. DALYVIAI 

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vaikai (priešmokyklinio ugdymo vaikai, 1-4 klasių mokiniai, 

5-8 klasių mokiniai, I-IV gimnazinių klasių mokiniai).  

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VIETA 

Nuotolinės Aplinkosaugos kūrybinės veiklos vyks nuo 2023-03-20 iki 2023-04-25 dienos 

imtinai. 

Dalyviai parodai pateikia individualaus (ir/ar grupinio) darbo lango (langų) dekoracijos (-ų) 

nuotraukas.  

Virtuali langų dekoracijų paroda “Pavasaris mūsų languose“ bus paskelbta iki 2023 m. 

balandžio 28 d. Vilniaus saugaus miesto centro internetinėje svetainėje: www.vismc.lt, 

pasidalinant kūrybiškomis ugdymo/si erdvių langų dekoracijų idėjomis bei pasidalinant gerąja 

patirtimi su Vilniaus miesto vaikais ir pedagogais. 

 

 

2. 

mailto:zydrune@vismc.lt
http://www.vismc.lt/


 

VI. REIKALAVIMAI KŪRYBINEI VEIKLAI IR JŲ PATEIKIMUI 

1. Kūrybinės veiklos užduotis – panaudojant ir antrines žaliavas sukurti estetiškas, šventines 

lango (langų) dekoracijas „Pavasaris mūsų languose“.  

 

2. Parodai siunčiama iki 4 vnt. kokybiškų nuotraukų (veiklos procesas ir rezultatas). Jei yra 

vaikų tėvų (rūpintojų/globėjų) sutikimas, galima pateikti nuotraukas ir su veikloje 

dalyvavusiais vaikais. 

 

3. Kūrybinių darbų nuotraukas siųsti el. paštu: zydrune.vismc@gmail.com  

 Elektroniniame laiške nurodyti: 

1.  Ugdymo įstaigos pavadinimą.  

2.  Vaikų ugdymo grupės pavadinimą arba mokinių klasę.  

3.  Darbo(-ų) vadovo vardą, pavardę ir kontaktinį numerį (arba el. paštą).  

4.  Pateikti kūrybinės veiklos idėją (trumpą lango dekoracijos idėjos aprašymą).  

5. Nurodyti kokios antrinės žaliavos buvo panaudotos kūrybiniame procese.  
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