Prisiglauskim prie skubančio laiko..
Jis taip dosniai metus mums suraiko.
Lai Kalėdų stebuklas mums neša,
ko mes metų metais taip ieškom.

Nr. 1
2010 metai
Šventinis leidinys

Linksmų šventų Kalėdų! Laimingų Naujų Metų!
Kalėdinė akcija
Gerontologijos ir reabilitacijos centre
Neužrakink širdies gerumui,
Ištiesk visiems dosnumo ranką:
Gal kam ramybės neužtenka,
Gal kam viltis lyg upė senka?
Neužrakink širdies gerumui.
Dalink ją po mažutį lašą,
Visiems kas tyli ir kas prašo,
Kas liūdi, ieško ir kas laukia,
Kas kenčia, kas pagalbos šaukia.
Dalink visiems širdies po lašą.
Tik neužverk širdies gerumui.
Gerontologijos ir reabilitacijos centro gyventojams vaikučiai dalina
Gerumas tau sugrįš upeliais.
dovanėles, kurias su meile gamino tėveliai, patys vaikai ir pedagogės.

Keičias laikas- mainos rūbas

Lauko aikštelėse labai smagu žaisti
naujose smėlio dėžėse...

Grupėse gera ilsėtis ant naujų
minkštų baldų

Boružėlės –naujai atidaryta antra ankstyvojo
amžiaus vaikų ugdymo grupė įstaigoje.

“Kiškučių “ grupėje atnaujintos spintos, o jose
naujos lovytės vaikams.
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Mūsų pasiekimai
Laimėjome II vietą

Laimėjome konkursą

Sienlaikraščio konkurse „Keliauk
šauniau, gyvenk geriau“ šventėje
„Mieste be automobilio“.

“Tvarkingiausia Verkių seniūnijos įstaiga2010“. Taip pat esame aplinkos ir Vilniaus
miesto tvarkymo konkurso laimėtojai

Dalyvavome tradiciniame

s”

Pedagogų boulingo turnyre,
gavome padėką už socialinę partnerystę,
sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą.

Mūsų dienos, kaip šventė...
Šventė, skirta darželio 30-mečiui
Sportinė pramoga visai šeimai:
„Sportuok, bėgiok ir žaiski, tingėti sau neleiski“
Visos grupės įnirtingai ruošėsi- sugalvojo ir užrašė
pergalės šūkius. Savo sportinę aprangą papuošė
emblemomis ir šventės metu tarpusavy draugiškai
rungtyniavo. Pralaimėjusių nebuvo.

Rugsėjo pirmosios dienos šventė
“Rudeninė saulė šviečia vaikučius darželin kviečia”
Rudeniškai saulėtą rytą į l/d “Gintarėlis” atvyko geriausia vaikų
draugė Pepė Ilgakojinė su savo bičiuliais Toniu ir Anika, į kiemą
atnešdami puikią nuotaiką,
gardžių dovanų
ir naujų mokslo
metų pradžią.
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Metų užmojai
Parodoje “Velykinis margutis” eksponavome
kiaušinį- milžiną “Rid rid opa”

Projektas “Į sveikatos Šalį” savo kelionę
tęsia keliaudamas sveiko maisto traukinuku,
pasisėdėjimu prie žolelių arbatos puodelio.

Rudens parodoje – mugėje „Sodo kraitė”
Vilniaus mokytojų namų kiemelyje
pristatyti du eksponatai:
“Rudeninė boba”
“Ponas moliūgas”

Pedagogės
A. Čeponienė,
L. Girdauskienė,
“Papūgėlių”,
“Kiškučių”
grupių vaikučiai

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogės
L. Marcinkevičiūtė,
V. Paškevičienė,
“Meškučių”, “Ežiukų”
grupių vaikučiai

Akcija “Tulpės žiedas tau, darželi”
Ačiū visiems tėveliams, kurie panoro, kad pavasarį tulpės daigelis pražystų darželio kieme.

Rudeninė talka- dirbame, plušame, kad būtų gražiau

AKCIJA “APSAUGOK VAIKĄ NUO PAVOJŲ KELYJE”
Svečiuose Lietuvos automobilininkų sąjungos saugaus eismo komanda.

Kartu su vaikučiais kūrėme Saugos Meškiuko kelionę automobiliu, daug kalbėjome apie
saugų eismą, apie tai, kaip reikia sėdėti vaikams automobilyje.
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Keliai keleliai mus vilioja
Bendradarbiaujame su Utenos miesto
lopšeliu-darželiu „Želmenėliai“. Buvome pakviesti į Utenos l/d
‘Želmenėliai” folkloro ansamblio “Kupolytė” 20-ties metų jubiliejų

Saugaus eismo mokyklėlėje –
“Kiškučių” grupės vaikučiai

Pabiručių fiestoje “Meškučių” grupės vaikučiai ir
pedagogės inscenizavo pasaką “Geroji mergaitė ir dvylika
mėnesių”. Fiestos metu dalyviai buvo nominuoti kaip patys
gudriausi.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su pedagogėmis
apsilankė Baltupių vidurinės mokyklos sporto salėje, kurioje
žaidė sportinius žaidimus, rungtyniavo.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiai ir pedagogės
lankėsi seime. Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvavo
muzikiniame festivalyje “Sveikas, Rudenėli”, kuris vyko
Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje “Pilaitukas”

“Meškučių” grupės vaikučiai ir pedagogės lankėsi
Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje..
Buvo supažindinti su teatro ir kino istorija, galėjo išbandyti
save aktorių amplua.

Mūsų ugdytiniai,
lankantys “Pop grupę” ir T. Petreikio šokių
studiją, koncertavo Santariškių ligoninės
Onkologijos institute..
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GERA, KAD GALIU TOBULĖTI
Įstaigoje ugdytiniai turi galimybę pasirinkti užsiėmimą:
Dainuoti “POP GRUPĖJE”,
Dailės studijoje
su Živile Gaspariūniene
vaikai gali išbandyti įvairią techniką

Pajusti molio šilumą keramikos užsiėmimuose,
Vadovė Audronė Vaškevičiūtė

Šokti Tomo Petreikio šokių studijoje,
Vadovė Mažena Narkevičienė
Įgauti energijos, dvasios ramybės
kovos meno Niat-Nam minutėmis
su treneriu Algirdu Vainausku

ŠILTI JAUSMAI BALTAIS ŽODELIAIS
SNINGA
sveikiname visus 2010 metais
atšventusius savo jubiliejų

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
visiems tėveliams draugiškai prisidedantiems prie
mūsų veiklos savomis idėjomis,
kūryba ir darbais

Laikraščio "Gintarėlio blyksnis“ redakcija :
Vyriausioji redaktorė direktorė L. Bartaškienė
Redaktorės pavaduotojos:
A. Čeponienė, L. Girdauskienė,
Korektorė L. Vasalauskaitė,
Leidėjai: puiki ugdytinių tėvelių komanda

Gandras šiais metais linki kantrybės.
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