GINTARĖLIO BLYKSNIS
Ačiū, Tėvyne,
Už gimtą kalbą,
Ačiū už upę,
Už žydrą spalvą.

Ačiū už bitę,
Glostančią žiedą.
Ačiū už paukštį
Tą, kuris gieda.
/Zita Gaižauskaitė/
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Koncertą rengė ugdytinių
skirtas Kovo 11d.
mamytės. Jos kartu su savo vaikais ir
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
jų draugais bei pedagogėmis paruošė
daug puikių pasirodymų. Skambėjo
Mamytė Lina sukvietė vaikučius
“Kiškučių” grupės“ mergyčių ir jų
ir jų tėvelius šokiui „Trepsiukas“mamyčių lopšinė „Naktužė“.
trepsėjo visi kas netingėjo. Mažieji
Mamytė Edita subūrė ”Meškučių”
dailininkai kartu su mamyte Gedimina
grupės vaikučius dainelei „Kirmėlė“,
pasirodymų metu ant molbertų tapė.
mamytė Daiva sukvietė „Papūgėlių“
grupės vaikučius, kurie padainavo nuotaikingą „Vabaliukų Smiltė nupiešė Gedimino pilį ir joje iškėlė trispalvę,
dainelę“, mamytė Inga- Lapė kartu su miško gyventojais: Gustas nutapė bokštą senamiestyje, o mamytė Gedimina vilku ir kitais, sudainavo dainelę „Vilko blynas“, mamytė piešinį “Pavasaris“. Daug buvo išdainuota, išsakyta šaliai
Jelena pakvietė net patį Šimtakojį, kuriam batsiuviai siuvo gražių žodžių, kalbėjo šventėje dalyvavę svečiai
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo
batus, dainuojant dainelę „Šimtakojis“, mamytė Daiva
departamento Neformaliojo švietimo skyriaus
akomponavo, grojant violončele
vyr. specialistė O. Vaicekauskienė, darželio direktorė
F. Šopeno „ Noktiurną“, Mamytė
L. Bartaškienė.
Edita sudainavo keletą dainų su
Gospelo choru “Maranata”.

Festivalis vyko l/d „Vaidilutė“.
Šiam festivaliui ir buvo suburtas
ugdytinių folklorinis ansamblis
„Linksmučiai“. Meninio ugdymo
pedagogė Genovaitė Povilaitienė.
Mažieji dainorėliai žemaitiško pokalbio su žvirbliu metu
atliko lietuvių liaudies dainą “Gol žvirblis šalia koknės“ ir
sušoko lietuvių liaudies šokį
„Trepsiukas“. Šventės metu
visus susirinkusius vaišino
tradiciniu žemaičių
patiekalu „Šaltnosiu“.

Kas yra Lietuva? Iš kokių spalvų
susideda mūsų trispalvė? Kaip atrodo
mūsų herbas? Kodėl mes esame
lietuviai? į šiuos klausimus visi kartu
ieškojo atsakymo, priešmokyklinukai
vasario 23 d. vykusioje viktorinoje "Ką aš
žinau apie Lietuvą? Vaikai nestokojo
išmonės, puikių žinių ir geros nuotaikos.
Jie daug žino apie savo šalį apie jos
tradicijas. Norime, kad vaikai mokėtų
didžiuotis savo Gimtine, jos
grožiu, žmonėmis, kalba, gerbtų
senolių palikimą.

SVEIKATA - TAI MŪSŲ TURTAS

“Vasaris – sveikatingumo mėnuo”
Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“ jau kelinti metai aktyviai įsijungia į Vilniaus m. savivaldybės
inicijuojamą , Vilniaus sveiko miesto biuro organizuojamą akciją „Vasaris-sveikatingumo mėnuo“. Įstaigoje
akcijos metu buvo sudaryta vasario mėnesio renginių programa.

"Ten, kur Švara, ten gyvens-sveikata!“
Renginys, kuriame dalyvavo
Vilniaus m. savivaldybės atstovai:
Vilniaus m. mero pavaduotojas
Stanislovas Šriūbėnas, Vilniaus m.
savivaldybės administracijos
Švietimo departamento Neformaliojo
švietimo skyriaus vedėja Daiva
Želvienė, Vilniaus sveiko miesto biuro
direktorė Danguolė Vaitkienė, Vilniaus
sveiko miesto biuro
direktorės pavaduotoja Rita Bakšienė,
Vilniaus sveiko miesto biuro
vyr. specialistė Vilma Gapšienė,
Baltupių vidurinės mokyklos direktorius Viktoras Blinovas.

Pramoga vaikams

Česnakas-mūsų draugas
Visą savaitę “Papūgėlių” ir
“Kiškučių” grupių vaikučiai ir jų
auklėtojos A. Čeponienė, L. Girdauskienė daug domėjosi,
skaitė, aiškinosi kuo yra naudingas sveikatai česnakas.
Šventės dieną vaikai atsinešė tėvelių pagaminto maisto
su česnaku. Visi ragavo,
skanavo, uostė – darželis
kvepėjo česnaku.
Buvo sukurtos ir knygelės
“Snako kelionė” . “Snakas”tai vaikų draugas, kurį sukūrė vaikučiai su
auklėtojomis ir kuris keliavo pas vaikus į namus,
primindamas, kas yra česnakas, koks jo skonis ir kodėl jį
reikia valgyti?

Sporto šventė

Šio renginio metu buvo
pristatytas pedagogių sukurtas
nuotaikingas bei pamokantis
vaidinimas "Ten, kur Švara,
ten gyvens-sveikata!“ - apie švaros naudą ir reikšmę
vaiko gyvenime. Renginį skaidrino ir darželio
ugdytiniai dainelėmis apie Morkas ir
Mankštelę.
Prie arbatos puodelio
„Iš močiutės
kamarėlės“
su savivaldybės
atstovais buvo aptariama kokiais
džiaugsmais ir rūpesčiais gyvena
darželio bendruomenė.

Sveiko maisto traukinukai
Visą vasario mėnesio savaitę
grupėse vaikučiai ir auklėtojos aiškinosi
koks maistas sveikiausias, kokio maisto
daugiausiai turėtų valgyti augantys
vaikučiai. Stengėsi jį sugrupuoti ir
sudėti į traukinuko
vagonėlius, kuriuos nešė
į salę, kabino, kad visi
Pamatytų ir įsimintų.

Sportuokime visi kartu!

Vasario 22 d. salėje vyko sportinė pramoga su kovos
meno Niat Nam treneriu Algirdu. Kas norėjo, kas
netingėjo ir vaikučiai, ir jų tėveliai, ir pedagogai galėjo
Mūsų darželyje jau tampa tradicija šią
pamankštinti kojeles, pasukioti
dieną pasitikti sporto švente. Visi, visi ir
rankeles ir įgauti
maži ir dideli puikios nuotaikos kartu su
daug energijos
šmaikščiuoju treneriu Algirdu skubėjo į
visai savaitei.
darželio kiemelį. Niekas netingėjo visi judėjo,
krutėjo
krutėjo, pralaimėjusiųjų
nebuvo- visi šventės
dalyviai buvo
apdovanoti saldžiu
prizu.

Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Savaitė be patyčių
Noriu, kad kažkas juoktųsi drauge su manimi ir liūdėtų drauge, būtų man malonus ir savo patarimais padėtų man pasirinkti,
o kartais, žinoma, žavėtųsi mano nuovokumu bei įžvalgumu.
Robert Burn (1759-1796)

Darželis įsijungė į akciją
“Savaitė be patyčių”,
kurią organizavo VŠĮ "Vaikų linija“.
Daug kalbėjome apie draugystę, apie
tarpusavio bendravimą. Kūrėme knygeles
“ Gerumo spalvos“, plakatus "Mes draugaujame gražiai,
žaidžiame visi linksmai”, piešėme
geriausio draugo portretą, grupėse
sulaukėme linksmosios Šypsenėlės,
kuri pasakojo, skaitė
įvairius apsakymus.
Tikimės, kad
vaikai supras,
jog vienas
kitam turim būti labai geri,
supratingi, paslaugūs ir nuoširdūs bičiuliai.

Keliauju, nes noriu žinoti
Adrijaus mamytė pakvietė visus Adrijaus
draugus iš “Ežiukų” grupės kartu su
pedagoge V. Paškevičiene į pažintinę
ekskursiją, sanatoriją “Pušyno kelias”.
Vaikai susipažino su medicinos darbuotojų darbo
ypatumais, stebėjo gydytojų, logopedo,
psichologo, kinezeterapeuto, masažuotojų
ir kt. darbą. Visi kartu išbandė holterapijos
(druskų kambario) procedūrą.

Salėje stebėjome “Lašiukų”
grupės vaikučių pasirodymą
“Kelionė į Mandagėnų šalį” - tai
Pagranduko kelionė pas anūkėles,
kurios metu Pagrandukas sutinka daug nemandagių
draugų: kiškį, lapę, vilką. Bet atkeliavę į Mandagėnų
šalį visi supranta, kad elgėsi
nemandagiai, sužino kad
yra daug padėkos, atsiprašymo
žodelių, kuriuos
pasižada vartoti
bendraujant.

AKCIJA
„Gyvenkime sveikame mieste“

Darželio ugdytiniai gegužės 31d. dalyvavo Vilniaus
sveiko miesto biuro kartu su Vilniaus miesto savivaldybe
organizuojamoje akcijoje „Gyvenkime sveikame mieste“
sveikatingumo šventėje. Čia mūsų priešmokyklinukai
varžėsi sportinėse estafetėse.

Pop choriuko dainorėliai linksmino visus Lauros
Remeikienės dainelėmis apie Morkas ir apie Peles.

“Šermukšnės šakelė”
Konkursas – festivalis “Šermukšnės šakelė” vyko
lopšelyje- darželyje “Šermukšnėlė”. Čia darželio
ugdytiniai pristatė pasaką “Jūros dugne”

Šventei buvo sukurti plakatai parodai „Noriu augti
sveikas“. Juos kūrė “Meškučių” grupės vaikučiai kartu su
priešmokyklinio ugdymo pedagoge L. Marcinkevičiūte ir
dailės studijos vaikučiai su vadove Ž. Gaspariūniene.

Dailės studijos vaikučių plakatas "Mes norime augti
sveiki!" - laimėjo I-ąją vietą. Sveikiname juos!

MENAS- BŪDAS IŠREIKŠTI SAVE
“Paukščių vestuvės”
Pavasarį pasitikome puota – Vištos ir Gaidžio
vestuvėmis. Sugūžėjo visi paukščiai plasnodami,
čirškėdami, čiulbėdami,
kalendami snapais. Atskubėjo
ir Pelėda, nors ir nekviesta.
Ji buvo svočia. Sušokusi
pirmąjį šokį su Žvirbliu, kuris
netikėtai numynė jai koją, įnirtingai visus ragino sveikinti
jaunuosius. Sveikino Žvirblis su
žvirbliukais, atplasnojusi
Šarka su šarkiukais.

“Žiema, žiema,
bėk iš kiemo”

Sodriu tembru
uždainavo Genys su
geniukais ritmiškai
tuksėdami medyje. Iš balos atskridęs Gandras su
gandriukais jiems pritardami kaleno snapais. Linksmą
giesmę čiulbėjo Vieversys su vieversiukais, o žuvėdros
savo sparneliais suplasnojo nuotaikingą šokį. Višta su
Gaidžiu dėkojo visiems atvykusiems. Puota baigėsi linksma
polka, kurią šoko visi, kas netingėjo. Vestuves organizavo
meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė.

“Šokiai ant stogo”

Visi puikiai nusiteikę dainomis,
Taip vadinosi respublikinis
pokštais, šokiais vijome žiemą lauk.
mažųjų šokėjų festivalis, kuris
Skubėjome į kiemą deginti “Morės”.
vyko Lietuvos vaikų ir jaunimo
Stebėjome Lašininio ir Kanapinio
centre,
Moksleivių rūmuose.
kovą, labai džiaugėmės, kad Kanapinis nugalėjo. Valgėme
Priešmokyklinukai sušoko lietuvių liaudies šokį
blynus, vaišinomės lašinukais.
“Trepsiukas” ir laimėjo II vietą respublikoje. Sveikiname
mažuosius dalyvius.

Susipažinkimeaš poetas, aš rašytojas
Pavasario šventė
Atstraksėję kiškiai į darželį,
atskubėjusi Velykų bobutė
džiaugsmingai pranešė - pavasario
šventė - Velykos - atėjo.
Visi dainavo, šoko. Buvo atrakcionų,
o svarbiausia margučių.
Džiaugėsi visi juos
ridenant.

“Kas pirks,
kas parduos, kas už dyką atiduos”
“Kam puodynę gilią, kam baronkos skylę” –
nuotaikingi šūksniai visus didelius ir mažus
kvietė užsukti į darželyje vykstančią Kaziuko
mugę. Ten galėjai pasidairyti, pasigrožėti,
nusipirkti vaikučių, tėvelių, ir pedagogių
sukurtų daug
nuostabių
darbelių.

Savos kūrybos ir gamybos knygelių paroda.
Šiai parodai pedagogės:
D. Semėnienė ir G. Žeimytė
pristatė knygelę
“Kelionė metų ratu”,
V. Paškevičienė“Mano nuotaika”,
L. Marcinkevičiūtė –
“Šalta, balta”,
L. Milaševskienė - “Mano pasakėlė”

“Zuikio margučiai”
Darželio vaikai įsijungė į spalvinimo akciją, kurią
organizavo Vilniaus prekybos ir pramogų centras „Ozas“.
Visi vaikučiai kruopščiai margino, spalvino margučius.
„Zuikio margučiai“ buvo
panaudoti puošiant PPC „Ozas“ ir jais
visi galėjome pasigrožėti centre.

AKCIJA

"PRADŽIUGINKIME VIENIŠUS ŽMONES“
tęsiasi

Gerumas žmogui taip, kaip saulė,
Kaip oras, kaip vanduo, kaip duona.
Juo širdį reikia taip pakrauti,
Kaip rudenį pakrauna kluoną.
Gerumo reikia ir švelnumo.
Labai jo reikia mums visiems,
Kad jį galėtume dalinti
Ir artimiems, ir svetimiems.

Šv. Velykų proga, balandžio 27 d.
Priešmokyklinių grupių vaikučiai kartu su
pedagogėmis lankėsi Gerontologijos ir
reabilitacijos centre. Visus susirinkusius
sveikino linksma programėle, įteikė atvirutes,
įvairias pačių gamintas dovanėles, linkėjo geros
sveikatos, daug puikių ir saulėtų dienų.

“Svajų
gaudyklės",
Visi sveikinom
mielas mamytes

Grupių auklėtojos kartu su vaikais prisijungė
prie respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų
projekto-akcijos "Svajų gaudyklės“ ir sumanė savitai
pasveikinti visas darželio mamas su motinos diena.
Visi kruopščiai dirbo: karpė, klijavo, pynė, džiaugėsi
turėdami galimybę pasveikinti savo mielas mamytes.
Mamytės ačiū Jums.

Tau mama-mieloji, vienintele
Gražiausioji ir brangiausioji-pavasario gėlės Tau- vėjo šiurenimas ir švelniausi žodžiai.
Ačiū, kad myli- gerą ir blogą,
Švelnų ir piktą vaiką,
Kad aklinoj tamsoj randi,
Paguodos ir atjautos gėlelę.
Ačiū, kad esi.

“Širdelėj skamba vis lopšinė"
Mūsų dainininkai kartu su būrelio vadove Živile Gaspariūniene Mamos dienos proga sumanė
išradingai pasveikinti visų mamytes gegužės 8 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje vykusiame Jaunučių choro
festivalyje "Širdelėj skamba vis lopšinė“. Vaikučiai sudainavo lopšinę “Laiškas mamai” ir pelnė visų
susirinkusiųjų simpatijas, ir padėką už meilę lopšinėms, jų gyvybės ir grožio puoselėjimą, kuris
niekados neišblės.

Gandrai, Gandrai Ga Ga Ga!
Pasveikinti gandrų su pavasariu
ir pakviesti kuo greičiau juos sugrįžti
iš tolimos kelionės į mokytojų namų
kiemelį sugūžėjo daug varliukų ir
pačių gandrų. Čia visi linksminosi,
dainavo, šoko,
džiaugėsi
sugrįžtančiu į
žemę pavasariu.

“Kiškė Velykiškė”,
“Linksmuoliukė”
Tai pedagogių: A. Čeponienės,
L. Girdauskienės, S. Kubertavičienės ir
R. Daškevičiūtės, S. Smirnovos,
L. Stankevičienės kartu su “Papūgėlių”, “Kiškučių”,
“Drugelių”, “Kačiukų” grupių vaikučiais, sukurti darbai,
kurie buvo
pristatyti parodai
“Velykų kiškiai”
mokytojų namų
kiemelyje. Buvo daug
džiaugsmo vaikams
šventės metu.

Priešmokyklinukai svečiuose Baltupių
Tęsdama bendradarbiavimo
vidurinėje mokykloje

tradicijas, Baltupių vidurinė
mokykla š. m. sausio 28 d.
pakvietė priešmokyklinių
grupių vaikus ir pedagogus
apsilankyti parodoje „Žalgiriui-600 metų“. Ši
ekspozicija buvo inicijuota
Baltupių vidurinės mokyklos ir
Lietuvos karališkosios bajorų
sąjungos.

"Pabiručių fiesta"

Mokyklos direktorius Viktoras
Blinovas mūsų ugdytiniams trumpai
papasakojo apie Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Vytauto įnašą į Lietuvos
istoriją, pristatė Lietuvos bajorų giminių vėliavas,
mokyklos vėliavą. Vaikai buvo pakviesti ir į mokyklos
biblioteką, kur susipažino su mokinių darbais.

"Kaip Gintarėlis sveikatos ieškojo"

Lietuvos vaikų ir jaunimo
Centro organizuotame renginyje
"Pabiručių fiesta“
priešmokyklinių grupių vaikai
dalyvavo antrus metus iš eilės.
Šiemet pasirinko vieną iš keturių
siūlomų temų- pasaką. Vaikai
suvaidino eiliuotą pasaką –
"Kaip Gintarėlis sveikatos ieškojo"

Šokių studijos vaikučiai
Darželio ugdytiniai laimėjo I vietą T. Petreikio
pavasario šokių atestacijoje. Šokėjai šoko keletą šokių:
čia-čia-čia, lėtą valsą, rock-and-roll, disko, polką.

Įgyti sceninės patirties,
atskleisti savo gebėjimus
vaikams padėjo
priešmokyklinių ugdymo
grupių pedagogės Loreta Marcinkevičiūtė,
V. Paškevičienė, meninio ugdymo pedagogė
G. Povilaitienė. Vaikų pasirodymas
buvo įvertintas diplomu už
labiausiai pamokančią istoriją.

„Gyvenkime sveikai“
BĮ ,,Vilniaus sveiko miesto
biuras“ organizavo
sveikatingumo šventę miesto bendruomenei
„Gyvenkime sveikai“ Rotušės aikštėje. Šventės
metu mūsų ugdytiniai
Pop choriuko dainorėliai
padainavo nuotaikingą
dainelę apie Morkas.

DARBELIŲ ŠIMTAS IR KIEKVIENAS RIMTAS
“Lašiukų” grupėje svečiavosi Dovydo tėvelis.
Jis vaikučiams papasakojo apie savo profesiją.
Vaikai galėjo apžiūrėti visą aprangą, kurią
dėvi tėvelis darbo metu, ją pasimatuoti.
Ačiū Dovydo tėveliui.

Akcija “DAROM”
Šeštadienio rytą į darželį atskubėjo
daug akcijos talkininkų: tėveliai su
vaikučiais, pedagogai. Visi pasidarbavo
iš peties. Kas šlavė, kas grėbė, kas ravėjonei vienas darželio žemės lopinėlis neliko
nepastebėtas. Ačiū
visiems kas darbavosi.

Sudie, darželi mielas,
Atskubėdama margaspalvė vasara atnešė džiugią
žinią: priešmokyklinių grupių vaikučiai –
būsimi pirmokai. Jie su
nerimu ir džiaugsmu
atsisveikino su darželiu.
Jų palydėti buvo atvykę Onutė ir Pilypukas iš
“Linksmosios mokyklėlės”. Linkime būsimiems pirmokams
puikiai mokytis, būti dorais
žmonėmis.

“Gaidžiukų” grupėje Amelijos mamytė papasakojo
apie balerinos profesiją. Grupės mergaitės apžiūrėjo
ir pasimatavo puikią balerinos suknelę. Sužinojo kas
per stebuklingi bateliai tie puantai, kuriuos avėdamos
balerinos šoka. Kaip su jais vaikščioti. Ačiū Amelijos
mamytei.

Suvešėjo žaluma, pražydo gėlės
Rudenį akcijos “Tulpės žiedas, tau darželi” metu
padovanoti ir pasodinti tulpių svogūnėliai
išaugo ir pražydo, pradžiugindami
visus įvairiaspalviais
žiedais.

Tėvelių dėka pražydo ir gėlės
vazonuose prie kiekvieno darželio
įėjimo. Teritorija pasipuošė nuostabiu
kleveliu, mažais ąžuoliukais,
margaspalvėmis tagetėmis.

Ačiū visiems tėveliams.

Keičias grupių interjeras
Atnaujintos “Papūgėlių” ir “ Ežiukų” grupėse spintos,
o jose naujos lovytės vaikams. Grupėse pakeisti
baldai: sekcijos, stalai, kėdutės.
Nupirktos naujos antklodėlės.
Gera vaikučiams būti ir žaisti
atnaujintose grupėse.
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