
             PATVIRTINTA

             Šiaulių Gegužių progimnazijos 

             direktoriaus 2022 m. sausio 19 d.,  

             įsakymu Nr. V-10

Planuojamos parodos Organizatoriai

„60 Vitos pasaulių“ administracija, I.Zazienė, I.Oss, J.Januškevičienė, L.Perminienė, J.Šlitė

Mažoji „60 Vitos pasaulių“ administracija, I.Zazienė, I.Oss, J.Januškevičienė, L.Perminienė, J.Šlitė

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Miesto ir raj. 6-8 kl. mokinių virtuali paroda-konkursas „Laiškas Kalėdų seneliui“ I. Rafael, R. Balčiūnienė

Respublikinė paroda - konkursas „Kalėdinė miniatiūra ir ne tik...“ A. Lučinskienė, J. Šlitė-Brazė

Mieste „Mažieji menininkai“- kūrybos paroda A. Lučinskienė

Mokinių kūryba žiemos tema L. Tamulevičienė, R. Savickienė

 „Sausio 13-tai atminti“ N. Teišerskienė

„Mano svajonių profesija“ 5 kl. R. Balčiūnienė, I.Rafael

Stendas “Freedom is Treasure” (mokinių akrostichų paroda) I.Kačinskienė

„Erdvė“ Progimnazijos mokinių ekslibrisų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Mažoji Autorinė Ilmaro Oss kūrybos paroda Ilmaras Oss

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės metodinė gr. 

Miesto ir raj. 5-8 kl. mokinių virtuali paroda-konkursas „Žiema žiemužė“ I. Rafael, R. Balčiūnienė

Užgavėnių kaukių paroda. Tautodailininko Vaclovo Tamošaičio ir 3-8 kl. mokinių L. Perminienė, J. Januškevičienė

Mieste Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių kūrybinių darbelių paroda DS mokytojai

„Tarptautinė kalbos diena“ L. Tamulevičienė

Stendas B. Brazdžionio jubiliejui. B. Petkuvienė

„Žymios Lietuvos vietos“ M.Norbutas

„Grūdinimasis – puikios savijautos ir sveikatos paslaptis“ K.Ignotas

Miesto mokinių ir l/d ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Mažieji menininkai“ A. Lučinskienė, A. Tupikė

Miesto ir apskrities mokytojų ir mokinių darbų paroda, skirta Žemės dienai D. Kulikauskienė

Mažoji Anetos Koryznės kūrybos paroda Aneta Koryznė (Medelyno ir Kudirkos progimnazijų mokytoja)

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Šalies fotografijų paroda ,,Aš Lietuvos pilietis“ A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, Ž. Sinušienė

 „Mano šeimos relikvija“ K.Karošaitė

1-8 kl. paroda-konkursas „40 paukščių“ J. Šlitė-Brazė, A. Lučinskienė

Šalies 1-4 kl. mokinių ir l/d ugdytinių paroda „Paukščiai parskrido, visas svietas sukilo“ Ž. Sinušienė, R. Kalinienė, A. Adomaitienė
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Miesto 7 kl. mokinių dailės olimpiados paroda L. Lušienė, dailės mokytojai

Dailės paroda 1DS- 2DS kl. DS dailės mokytojai

Šalies fotografijų paroda ,,Aš Lietuvos pilietis“ A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, Ž. Sinušienė

Šalies 1-4 kl. mokinių ir l/d ugdytinių paroda „Paukščiai parskrido, visas svietas sukilo“ Ž. Sinušienė, R. Kalinienė, A. Adomaitienė

Lietuvos mokinių dailės olimpiados miesto etapo (8-12 kl.) paroda L. Lušienė, dailės mokytojai

„Marijos Pečkauskaitės (Šatrijos Raganos) 145-osioms gimimo metinėms atminti“. R.Mazaliauskaitė

„Pelenų trečiadienis“ E.Ramoškienė

Stendas „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje“ – geroji patirtis mokykloje L.Šidlauskienė, R.Žemaičiūnienė

Piešinių paroda „Mano mokykla“ 6–7 klasių mokiniams, skirta „Mokyklai – 50!“ N. Teišerskienė, R. Mazaliauskaitė

„Erdvė“ Tarptautinė mokinių darbų paroda „Būk sveikas, pavasari!“ E. Montvilienė, D. Kulikauskienė, I. Rafael, I.Turovaitė, J. M. Penikienė

Danutės Kulikauskienės keramikos kūrybos paroda Danutė Kulikauskienė

Mažoji Laimos Perminienės kūrybos paroda Laima Perminienė

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Mildauninkių kūrybos paroda I.Zazienė

Pirmos klasės mokinių nuotraukų paroda „Mano pirmasis koncertas“ R.Janulienė
5-12  kl.  mokinių virtuali  kompiuterinių piešinių paroda – konkursas “Gamta  - vienintelė  knyga, kurios  kiekvienas puslapis prasmingas” R. Balčiūnienė,  R.Žemaičiūnienė

Miesto1-4 kl.mokinių darbų paroda „Vyšnaitė šeimininkauja ir žaidžia “, K.Vaidilienė, L.Varnavičienė, A.Kulnienė

„Knyga batų dėžutėje“ Paroda skirta paminėti Tarptautinę vaikų knygos dieną B. Petkuvienė

"Dailiuko" (1-4 kl.) ir "Potėpio" (5-8 kl.) dailininkų tapybos paroda J.Šlitė-Brazė

 Miesto1-4 kl.mokinių darbų paroda „Velykinis margutis“ I. Strelkauskienė, D. Urbonienė, V. Pastorostienė

Stendas skirtas Anglų kalbos dienai ir V. Šekspyro gimimo dienai (2022-04-23) J. Mickutė-Penikienė

Piešinių paroda “ Atvirukas Mamai” 1kl. D. Varpučinskienė, R. Kancerienė, I. Kačinskienė, G. Avlosevičienė

5-8 kl.mokinių darbų paroda ‘’Easter Around the World’’. D. Varpučinskienė, R. Kancerienė

„Metų knygos rinkimai“, skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos dienai R. Mazaliauskaitė

Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti stendas ‚Kas TAU yra knyga?“ ‘Qu'est-ce qu'un livre pour toi?’ R. Švėgždienė

Stendas pasaulinei šokio dienai paminėti D.Virakienė

Miesto1-4 kl.mokinių darbų paroda „Vyšnaitė šeimininkauja ir žaidžia “, K.Vaidilienė, L.Varnavičienė, A.Kulnienė

„Fizinio pajėgumo komponentai“ A.Kačerauskas

„Po kūrybos skraiste“ I. Vinickienė, V. Pastorostienė

NVŠ programos „Meno sodas“ būrelių kūrybinių darbų paroda MS būrelių vadovai

Paroda „Tortų karalystė“, skirta mokyklos vardadaieniui J. Šlitė- Brazė

Vaizdo klipukų paroda, skirta tarptautinei anglų kalbos dienai paminėti paroda galerijoje „Erdvė“  (kurta “Renderforest” programa) V. Urnėžeinė, G. Avlosevičienė

Mažoji NVŠ programos „Meno sodas“ būrelių kūrybinių darbų paroda MS būrelių vadovai

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 
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Iliustracijų paroda-konkursas „Plunksna“ J.Januškevičienė, L.Perminienė

Dailės skyriaus 3- 4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda , virtuali paroda J.Šlitė-Brazė

DS ir „Meno sodo“ būrelių plenero paroda Dailės ir technologijų met gr.

Atvirukų paroda Tarptautinei mamos dienai paminėti  ‚Tu visada šalia“, “Tu es toujours là” R. Švėgždienė

Mieste ,,Aukštyn kojomis“ ( pagal D.Biseto pasakas), 3d, 1a, 4d kl. V.Miltinienė, L.Norvilienė, A.Labanauskienė

„Būk sveikas, pavasari“ (mokinių eilėraščiai) I.Turovaitė

„Sveikatiada“ A. Adomaitienė

,,Erdvė" 8-tų kl. mokinių KMDU III-IV lygio kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Mažoji 8d kl. Mokinės E. Peleckytės autorinė paroda J.Šlitė-Brazė

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Kitos erdvės Dailės skyriaus 1-3 kl. mokinių kūrybinių metų darbų paroda DS mokytojai

Mieste 4KMDU baigiamųjų kūrybinių darbų paroda (vitrinose) Dailės mokytojai

Stendai „Europos šalys“ M.Norbutas

„Erdvė“ 8-tų kl. mokinių KMDU III-IV lygio kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Mažoji 8-tų kl. mokinių KMDU III-IV lygio kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Dailės skyriaus 1-3 kl. mokinių kūrybinių metų darbų paroda DS mokytojai

Plenero gabiems aštuntų klasių mokiniams 8 kl. kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė

Mieste Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbelių paroda DS mokytojai

„Welcome back to school“ G.Avlosevičienė, V. Urnėžienė

Stendas “European Language day” Užsienio k. met. gr.

Stendas Europos kalbų dienai paminėti „Kalbos mus vienija“. R. Švėgždienė

Stendas-skirtas mokyklos jubiliejui ,,O buvo ir taip“ G.Steponavičienė

Progimnazijos mokinių  kūryba R. Savickienė

Darbų iš rudens gėrybių paroda ,,Rudens taku“ A.Adomaitienė, Ž.Sinušienė

Projekto „Tau mokytojau“ mokinių piešinių paroda D. Kulikauskienė, I. Rafael, I. Turovaitė

Mokyklos bendruomenės fotografijų paroda D. Kulikauskienė

Mažoji Mokytojų portretų piešinių paroda Dailės mokytojai

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

“Spalvota žinutė mokytojui” (1-8) kl. Šiaulių m. ir apskrities mokinių virtuali atvirukų paroda-konkursas. J.Januškevičienė, L.Perminienė

Kitos erdvės Virtualus stendas, skirtas muzikos dienai paminėti. R.Janulienė

Virtuali 5-7 kl. mokinių kompiuterinių atvirukų ir aforizmų paroda „Tau, Mokytojau" I. Rafael, I.Turovaitė

Mieste "Dailiuko" (1-4 kl.) ir "Potėpio" (5-8 kl.) dailininkų tapybos paroda J. Šlitė-Brazė

„Mano augintinis“ I. Strelkauskienė, V. Pastorastienė, D. Urbonienė
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Stendas skirtas vokiečių kalbos dienoms “Ö kaip vokiškai?” L. Šidlauskienė

„Rudens spalvos“ A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė

Stendas (III aukštas) “Valentine’s Day Quotes and sayings” R. Kancerienė, V. Daunienė

„Sportuoju aš ir mano šeima“ E. Montvilienė, A. Labanauskienė, G. Steponavičienė

„Vėlinės“ E. Ramoškienė, N.Gabrielaitienė

,,Erdvė" DS 1-2 kl.mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Labas“ DS mokytojai

Mažoji Technologijų  kūrybos paroda „Žalias lapas“ L. Perminienė, J. Januškevičienė

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

 5-7 kl. mokinių kompiuterinių piešinių „Noriu būti“ paroda I. Rafael, R. Balčiūnienė

Dailės mokyklos mokinių darbų paroda L.Lušienė

Meno sodo alėjoje 2-8 kl. mokinių pamokų kūrybinės užduotys Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbelių paroda DS mokytojai

Šiaulių miesto 1-8 klasių skirtingų gebėjimų mokinių kūrybinių darbų paroda „Rudens mozaika“ A.Vedeckienė, A.Načienė, N.Petrauskienė

Filosofijos dienos sutiktuvės I.Zazienė

„Mano miestas rudenį“ V.Miltinienė

,,Traumų ir ligų prevencija“ A.Budrys

Stendas Pasaulinei Ačiū dienai paminėti  „Ačiū, kad esu čia“, “Merci d’être là” R. Švėgždienė

Stendas ,,V. Krėvei-Mickevičiui 140” L.Tamulevičienė

Šalies paroda „Eglutė kitaip“ I. Vinickienė, R. Jackienė

Respublikinė paroda - konkursas „Kalėdinė miniatiūra ir ne tik...“ A. Lučinskienė, J. Šlitė-Brazė

Mažoji Technologijų  kūrybos paroda „Sninga“ J. Šlitė-Brazė

Aktų salė DS ir 4 kl. mokinių KMDU I-II lygio baigimo kūrybinių darbų paroda Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Atvirukų paroda „Prancūziškos Kalėdos“ R. Švėgždienė

Meno sodo alėjoje 2-8 kl. mokinių pamokų kūrybinės užduotys Dailės ir technologijų metodinė grupė 

Mieste „Žiemos pokštai“, 3d, 4d, 1e kl. V. Miltinienė, L. Norvilienė, A. Kulnienė

„Saulės sistema“ M.Norbutas

„Astridos Lindgren 115-osioms gimimo metinėms atminti“ R. Mazaliauskaitė

„Advento vainikas“ E. Ramoškienė
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