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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „PASIDIRBSIU 

SAU LAIVUŽĮ, BĖGSIU GAUDYTI ŽUVELIŲ“ NUOSTATAI 

 

Kurėnas - dvistiebė, burinė valtis, naudota Kuršių nerijos žvejų (kopininkų) iki 20 a. 6 dešimtmečio. 

Ilgis 10–15 m, plotis 2,5–5 m. Plokščiadugnis, storais ąžuolinių lentų bortais. Prie pagrindinio 

stiebo buvo tvirtinama 25–40 m2 špritinė burė (didburė) ir 1–2 trikampės arba trapecinės burės, 

prie priekinio stiebo – nedidelė špritinė burė (raginis). Galėjo plaukti pučiant šoniniam ir 

priešiniam jūros vėjui. Dreifui mažinti, stovumui didinti ir jūros bangoms slopinti kurėnas turėjo 

šoninę nuleidžiamąją lentą – šliužę, išmetamą pavėjinėje pusėje. Valtis buvo eikli, plūdri, lengvai 

valdoma. Joje vienu metu galėjo tilpti 4–5 žmonės. Valties priekyje iš lentų sukaltoje būdelėje 

(paragėje) žvejai laikydavo savo mantą, užsikurdavo atvirą ugniakurą (pelenę), ilsėdavosi. Į kurėną 

tilpdavo apie 4–5 t žuvų. Savininko gyvenamąją vietą, turtinę padėtį rodydavo ženklai vėtrungėje. 

Kurėnas plaukiodavo ne tik mariomis, bet ir jūra. Kopininkams kurėnas buvo vienas svarbiausių 

buities atributų: jais plaukdavo žvejoti, susisiekdavo su žemynu, iš Nemuno deltos pievų gabendavo 

šieną, parveždavo gyvulius ir kita.  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodos 

„PASIDIRBSIU SAU LAIVUŽĮ, BĖGSIU GAUDYTI ŽUVELIŲ“ (toliau – paroda) nuostatai 

reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo sąlygas.  

2. Parodos organizatorius – Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Svirpliukas“. Parodos rengėjai: 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Gudauskienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Vilma Vasyliutė, muzikos mokytoja Kristina Malceva koordinatoriai – 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Šapalienė, direktorė Audronė Šiliauskienė.  

3. Parodos nuostatai skelbiami Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio „Svirpliukas“ interneto svetainėje 

https://www.svirpliukas.lt/, „Facebook“ socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai“ ir 

„PASIDIRBSIU SAU LAIVUŽĮ, BĖGSIU GAUDYTI ŽUVELIŲ“ grupėse. 



II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius 

gebėjimus siekiant atskleisti Klaipėdos krašto žvejų gyvenimo būdą, susisiekimo priemones, kuriant 

kurėnus iš netradicinių priemonių, minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį. 

2. Uždaviniai:  

2.1. Aptarti Klaipėdos krašto burinę plokščiadugnę valtį, jos išskirtinumą, individualumą;  

2.2. Ugdyti meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus, kuriant kurėną (piešimas, aplikavimas, 

konstravimas);  

2.3. Kūrybinius darbus fiksuoti nuotraukose ir surengti sukurtų darbelių foto parodą. 

III. PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

3. Paroda vyks nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 28 d.  

4. Parodos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų mokytojai, tėvai.  

5. Kurėnai gali būti sukurti iš įvairių popieriaus gaminių ir atlikti įvairia technika: piešti, klijuoti, 

lankstyti, konstruoti iš antrinių žaliavų ir kt.  

6. Parodai pateikiamos individualių arba kolektyvinių kūrybinių darbų nuotraukos.  

7. Parodai pateikta nuotrauka gali būti panaudota kūrybinių darbų parodos „PASIDIRBSIU SAU 

LAIVUŽĮ, BĖGSIU GAUDYTI ŽUVELIŲ“ viešinimo tikslais.  

8. Nuotraukos talpinamos sukurtoje uždaroje „Facebook“ grupėje „PASIDIRBSIU SAU LAIVUŽĮ, 

BĖGSIU GAUDYTI ŽUVELIŲ“ adresu https://www.facebook.com/groups/684592136642365 nuo 

2023 m. sausio 30 d. iki vasario 28 d.  

9. Nuotraukų skaičius iš vienos įstaigos neribojamas.  

10. Nuotraukose vaikų veidų neturėtų matytis.  

11. Įkeldami nuotrauką, viršuje parašykite miestą, įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą ir pavardę. 

12. Kilus klausimams informacija teikiama telefonu: 861685168 (priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Lina Gudauskienė). 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Pateikdamas darbus autorius tampa kūrybinių darbų parodos dalyviu. Tai reiškia, kad jis 

patvirtina, kad yra šios nuotraukos(ų) autorius, arba yra gavęs kūrinių autorių sutikimą šią 

nuotrauką/nuotraukas pateikti parodai, už autorių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę 

asmenys.  

14. Dalyviai, užpildytą registracijos lentelę (1 priedas) siunčia el. paštu: l.gudauskiene@gmail.com 

Temoje būtina nurodyti prierašą: Parodai „Pasidirbsiu sau laivužį, bėgsiu gaudyti žuvelių“ 

15. Visiems parodos dalyviams bus atsiųsti parodos organizatoriaus Klaipėdos vaikų lopšelio-

darželio „Svirpliukas“ padėkos raštai.  

 

_________________ 



 

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų virtualios kūrybinių darbų parodos „Pasidirbsiu sau 

laivužį, bėgsiu gaudyti žuvelių“ nuostatų 

1 priedas 

 

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „PASIDIRBSIU 

SAU LAIVUŽĮ, BĖGSIU GAUDYTI ŽUVELIŲ“  

DALYVIO ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas ir 

grupės pavadinimas 

 

 

Darbelio autoriaus vardas, pavardė 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

Pedagogo el. paštas (kuriuo bus 

siunčiamas padėkos raštas) 

 

 

 

___________________ 

 


