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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS“ 

 

 RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

,,PIEŠINIUOSE ATGYJA TARMIŠKI ŽODŽIAI“, SKIRTOS PAMINĖTI 

TARPTAUTINĘ GIMTOSIOS KALBOS DIENĄ, 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų 

virtualios kūrybinių darbų parodos ,,Piešiniuose atgyja tarmiški žodžiai“, skirtos paminėti 

Tarptautinę gimtosios kalbos dieną (toliau – Paroda), nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, parodos organizavimo ir darbų pateikimo tvarką, baigiamąsias nuostatas.  
2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus, pradinio ugdymo vaikų 

gimtosios kalbos pažinimui bei etnokultūriniam ugdymui, jų saviraiškai bei kūrybiškumui.  
3. Parodoje kviečiamos dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

įstaigos iš visos Lietuvos.  
4. Parodą organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedės Daiva 

Kuzmienė ir Alina Cucėnienė, el. paštas: nykstukassirupio@gmail.com  
5. Parodos nuostatai skelbiami Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ internetinėje 

svetainėje https://www.nykstukas.info/  

 

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

6. Parodos tikslas – paminėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną (vasario 21 d.), 

kviečiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų ugdytinius ir jų pedagogus 

prisiminti retai naudojamus lietuvių tarmių žodžius, aiškinantis jų reikšmę ir kūrybiškai 

iliustruojant.  

7. Parodos uždaviniai: 

7.1. Puoselėti gimtosios kalbos grožio, turtingumo, savitumo ir svarbos suvokimą. 

7.2. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų pedagogų 

bendradarbiavimą. 

7.3. Sudaryti galimybes atsiskleisti vaikų kūrybiškumui iliustruojant tarmiškus 

žodžius. 
 

III. PARODOS ORGANIZAVIMO IR KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO 

TVARKA 
 

8. Dalyviai: ikimokyklinių ir priešmokyklinių, pradinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų 

pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai. 

9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo/ pradinio ugdymo pedagogai/ pagalbos 

mokiniui specialistai grupėse/klasėse supažindina vaikus su lietuvių kalbos tarmėmis, aiškinasi 

tarmiškų žodžių reikšmę (atitinkamai pagal amžių ir gebėjimus bando išsiaiškinti, kuo jos 

skiriasi, kaip paplitusios per regionus, klauso atitinkamos tarmės kūrinių, pvz. lietuvių liaudies 

kūriniai B. Stundžienė „Linelius roviau, dainavau“) bei iliustruoja vieną iš pasirinktų 
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tarmiškų žodžių. Pavyzdžiai: liesvos-kopėčios, dziegorius-laikrodis, lepeška – voveraitė, 

undarokas – sijonas, pančiakos – kojinės, cukierkos – saldainiai, bužys – vabalas, draskė – 

gervuogė (dzūkų tarmė);  blezdinga – kregždė, duovėna – dovana, griūšus – kriaušė, paišelė – 

pieštukas, koisis –  uodas (žemaičių tarmė) ir kt. 

10. Naudojamas A4 popieriaus lapas, jame didžiosiomis raidėmis užrašomas pasirinktas 

tarmiškas žodis ir šalia piešiama iliustracija atvaizduojanti žodžio reikšmę. Piešinio technika ir 

priemonės pasirenkamos savarankiškai. Lapo kamputyje užklijuojami piešinio autoriaus 

duomenys (pavyzdys pateiktas priede Nr. 2).  

11. Piešinį su užrašytu žodžiu kokybiškai nufotografuoti ir atsiųsti nurodytu el.paštu. 

Kadangi Tarptautinė gimtosios kalbos diena minima vasario 21 d., rekomenduojame šias 

veiklas įgyvendinti būtent minint šią datą arba visos savaitės metu. 

12. Užpildytų dalyvio anketų  (priedas Nr. 1) lauksime iki 2023 m. vasario 13 d., o 

darbų nuotraukų iki 2023 m. vasario 25 d.  el. paštu: nykstukassirupio@gmail.com .Siųsdami 

laišką, nurodykite temą:  Piešiniuose atgyja tarmiški žodžiai. 

13. Darbų skaičius iš vienos ugdymo įstaigos ar grupės – neribojamas. 
14. Iš visų parodos dalyvių sukurtų darbų bus parengta elektroninė pristatymo albumo 

versija, kurią planuojama parengti 2023 m. kovo mėn. Elektroninė albumo versija bus 

patalpinta Panevėžio m. lopšelio darželio „Nykštukas“ internetinėje svetainėje  

https://www.nykstukas.info/ 

15. Visi parodos dalyviai (vaikai) bus apdovanoti padėkos raštais, mokytojai gaus 

pažymas apie dalyvavimą parodoje, kurie bus išsiųsti dalyvio kortelėje nurodytu el. paštu. 

16. Pateikdami darbus ir užpildytas dalyvio anketas, autoriai patvirtina, kad parodos 

dalyvių asmens duomenys buvo gauti teisėtai, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17. Organizatoriai, esant būtinybei,  pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas. 

18. Darbai, neatitinkantys parodos nuostatų, nebus publikuojami, dalyvio anketa bus 

atmesta. 

19. Dalyviai, atsiųsdami savo anketas ir darbų nuotraukas, sutinka, kad parodos 

organizatoriai  nuotraukas laisvai ir be atskiro sutikimo gali naudoti nekomerciniais tikslais, 

talpinti įstaigos internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje, vykdyti sklaidą įstaigoje ir už 

jos ribų. 

 

____________________________________ 
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Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

Respublikinės virtualios vaikų kūrybinių darbų parodos 

 „Piešiniuose atgyja tarmiški žodžiai“ nuostatų 

Priedas 1 

 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

 

Dalyvaujančio vaiko(ų) 

vardas, pirmoji pavardės 

raidė, amžius  

(Vardas, P.) 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

El. paštas, kontaktinis 

tel.nr. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

Respublikinės virtualios vaikų kūrybinių darbų parodos 

 „Piešiniuose atgyja tarmiški žodžiai“ nuostatų 

Priedas 2 

 

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

 

14 šriftas Times New Roman paryškintas, pabrauktas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildykite kaip parodyta pavyzdyje, iškirpkite, užklijuokite piešinio lapo dešiniajame kampe, 

apačioje. 

 
 

Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

Mantas P., 6 m. 


