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SVEIKATINGUMO SAVAITĖ „SPORTAS – SVEIKATA“  

                          
          

                          palikdama daug džiugių prisiminimo  

                            akimirkų. Neišdildomą įspūdį paliko  

                            spalvotasis   VASAROS PLENERAS  

                                    „Mes už laimingą vaikystę”. 

                            Vaikai džiaugėsi „Spalvų šventėje”  

                            tapydami ant šlapio popieriaus, liedami  

spalvas. Sumanios auklėtojos  

visus subūrė bendram  kūrybiniam  

darbui „Vasaros spalvos”. Salėje  

vaikai galėjo stebėti  Valstybinio 

Jaunimo teatro spektaklį „Arklio  

Dominyko meilė“. Po spektaklio 

visi skubėjo į darželio kiemelį pūsti muilo burbulų.  

  

 

 

                                     Šios savaitės pagrindinis  

                                     tikslas buvo patirti judėjimo  

                                     džiaugsmą žaidžiant, sportuojant,  

                                     rungtyniaujant, keliaujant.   

                                       Vasara tam suteikia daug puikių     

galimybių. Kas rytą  vaikučiai  

mankštinosi darželio kieme, žaidė  

                         daug judriųjų  

                         žaidimų, lankėsi  

                         Baltupių  

                         progimnazijos sporto salėje, kur surengė 

estafečių dieną „Mes – būsimi mokiniai,  

 

VAIKŲ KŪRYBOS IŠ SMĖLIO FOTOGRAFIJŲ PARODA 

                         

NUKELIAVO, NUŠUOLIAVO MARGASPALVĖ VASARĖLĖ 

Visi stengėsi išpūsti kuo daugiau ir kuo  

didesnius muilo burbulus. Linksminosi  

pramogoje „Piešiu ir dainuoju vasarą“,  

gražino kreidelėmis darželio kiemelio 

takelius, išdykavo, džiaugėsi atėjusia  

                                 vasara! Margino  

                                 vaškinėmis kreidelėmis „Svajonių       

                                 drugelius“, šoko, dainavo, deklamavo        

                                 eilėraštukus, žaidė, dalinosi šypsenomis.  

                                 Šis pleneras  

vaikams įkvėpė fantazijos polėkį,  

suteikė daug kūrybinių minčių. 

Tai atsispindėjo vaikų darbeliuose. 

                                       

sportuojame mokykloje smagiai“.  

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

   Pedagogės: L. Milaševskienė, S. Kubertavičienė, R. 

Daškevičiūtė, L. Marcinkevičiūtė kartu su  vaikučiais 

dalyvavo vaikų socialinių gebėjimų ugdymo projekte 

„Vaikai vaikams“  vaikų kūrybos iš 

 smėlio fotografijų parodoje  

„Smėlio pasakojimai”.  Šiame  

projekte bendraudami ir kurdami  

vaikai dovanoja vieni kitiems  

džiaugsmą bei  

svajones. Gamtos  

grožis, saulės  

šiluma  įkvepia  

                              ir skatina kurti kažką naujo, įdomaus.   

                              Vaikai kartu su pedagogėmis kūrė iš smėlio  

                              ir dalinosi kūrybos akimirkomis su kitais.  

                              Visi kūrybos darbai eksponuojami  

                              internetiniame  

puslapyje  smeliopasakojimai.visiems.lt . 

Galime pasidžiaugti darbeliais: „Tortas”,  

„Smėlio pilis”, „Svajonių namas”-  

auklėtoja L. Milaševskienė ir „Kiškučių”  

grupės vaikai. „Tortas  tėčiui'‘ –auklėtoja L. Marcinkevičiūtė ir  

„Papūgėlių“ grupės vaikai, „Sodas”, „Garažas”- auklėtoja S. 

Kubertavičienė ir „Drugelių” grupės vaikai. „ Pyragėliai”– 

auklėtoja R. Daškevičiūtė ir „Kačiukų” grupės vaikai.  

                                         Visi kartu Joninių   

  dieną keliavo į Jamonto parką ieškoti paparčio žiedo... , kurį   

  surado grįžę savo darželio kieme, pražydusį kiekvieno vaiko   

  širdelėje. Tikime,  

  kad paskatinome  

  vaikus vasarą  

  praleisti aktyviai.  

  

„SMĖLIO PASAKOJIMAI“ 

1 

GINTARĖLIO BLYKSNIS  

 

http://smeliopasakojimai.visiems.lt/


          AUKSINIS IR ŠILTAS RUDUO VISUS PAKVIETĖ DARBUI 

                          
                                  Į gimtadienį meninio ugdymo     

                             vadovė Giedrė Ivanenkienė spalio           

                             21d. sukvietė visą pulką svečių.  

                             Voratinkliu apsiraizgę atjudėjo      

Voras ir Voriukai iš „Gaidžiukų“ grupės (4 gr.  

vaikučiai ir auklėtojos). Iš „Kačiukų” grupės 

atropojo Vabalas ir Vabaliukai. 

(8 gr. vaikučiai ir auklėtojos).  

O rudeninis vėjas Lapą ir Lapelius  

 

         

                  Meninio ugdymo vadovė Genovaitė      

                Povilaitienė  pakvietė  

                visus susitikti su              

                sveikuoliu Česnaku                                     

ir sirguliuojančiu  Grigu. Česnakas                                    

kartu su vaikučiais pamokė Grigą 

     Besidraikantys po miškus ir laukus voratinkliai, 

paraudusios šermukšnių, uogos, anksčiau  besileidžianti 

saulė  pranašavo darbingo rudenėlio pradžią. Rugsėjo  

                                       1-oji -  mokslo ir žinių diena. Šią    

                                       dieną mūsų  lopšelio- darželio     

                                       „Gintarėlis” kiemelyje visi     

                                        pasitiko  nuotaikingu         

                                        linksmojo Karlsono  ir 

                                        žavios Katytės  sveikinimu.  

RUDENĖLIO ŠVENTĖS 

Muzikinė pramoga  „Vitaminai gudručiams“ 

                                           Visi dainavo, šoko, linksminosi,       

                                        džiaugėsi šia nuostabia rudeniška          

                                        diena. Direktorė Laima Bartaškienė          

                                        linkėjo visiems prasmingų, darbingų,                  

                                        atskubančių  

   dienų. Visoms grupėms įteikė po  

   Karlsono „uogienės” pilną saldainių 

   stiklainiuką ir didžiulį šakotį.                                                        

atpūtė iš „Papūgėlių“ grupės (12 gr. vaikučiai ir auklėtojos). 

Pasipuošę Paukštis ir Paukšteliai atskrido iš „Meškučių“ 

grupės (5 gr. vaikučiai ir auklėtojos). Gražuolė Voverė ir 

Voverytės atskubėjo iš „Lašiukų“  

grupės (9 gr. vaikučiai ir auklėtojos).  

Visi moliūgui atnešė daug dovanų, jam  

                             dainavo, šoko,  

                             deklamavo. 

                                 Atsidėkodamas moliūgas vaišino visus             

                             šventiniu pyragu su spindinčiu fejerverku. 

      

Spektaklis  „Moliūgo gimtadienis ” 

teisingai maitintis, valgyti daug vaisių ir daržovių.  

Pasveikęs Grigas  kartu su visais  

dainavo dainas, šoko šokius, ragavo  

šviežio bitučių medaus tiesiog nuo  

korių ir žadėjo sveikai gyventi. 

RUDENS PARODA– MUGĖ „SODO KRAITĖ” 

       Darželio pedagogės kaip ir kasmet, taip ir šiemet dalyvavo Vilniaus mokytojų namuose organizuojamoje 

parodoje, kurioje pristatė tris eksponatus:  „Ežys Klajūnas”, „Sodo puošmena”, „Rudens pasaka”  

 

Pedagogės: A.Čeponienė, 

L. Girdauskienė,  A. Skunčikienė    

 „SODO PUOŠMENA” 

Pedagogės:  

L. Marcinkevičiūtė, 

V. Paškevičienė 

 „RUDENS PASAKA”  

                                   Pedagogės: R. Čepienė,  

S. Kubertavičienė, L. Milaševskienė,  

L. Stankevičienė, S. Smirnova, S. Verbel. 

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ 

  „EŽYS KLAJŪNAS”  

                           Lopšelyje - darželyje “Gintarėlis” 2011 m. pavasarį buvo  parengta  
                    ir 2011 m. rugsėjo – gruodžio mėn. vykdoma  visuomenės sveikatos 

                  programa  "Į SVEIKATOS ŠALĮ” (daugiau skaityti specialiame priede „AUKIME SVEIKI VISI”) 
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                                      Spalio 6 d. mūsų įstaigoje      

                                       svečiavosi ornitologų draugijos       

                                       projektų koordinatorius Gediminas     

                                       Petkus. Jis vaikams parengė         

                                       multiplikacinę prezentaciją  

apie kregždutės patiriamus pavojus skrendant į Afriką, 

papasakojo apie ornitologo darbą, parodė keletą nuotraukų 

iš savo asmeninio albumo žieduojant paukščius Ventės     

                                 Rage, supažindino su keletu  paukščių     

                                 rūšių. Vaikai galėjo ne tik pamatyti        

                                 ornitologų darbo 

                                 įrankius: teleskopą,  

                                 žiūronus, paukščių  

žiedus, bet ir juos paliesti, pro juos  

pažvelgti į aplinką. „Ežiukų“ ir „Lašiukų“  

 

Išlydėjome išskrendančius paukščius…   
   

ESAM SMALSŪS, NORIM DAUG ŽINOTI, DAUG KELIAUTI 

                                                                                                                                 

                                       grupės ugdytiniams buvo įdomu      

                                       Jamonto parke stebėti dar     

                                       neišskridusius ar žiemoti    

                                       pasilikusius paukščius. Jie pro                   

                                       teleskopą ir žiūronus matė išdidųjį 

kėkštą, margąjį genį, netgi šokuojančią voverytę. Vaikai 

stengėsi būti pastabūs, klausėsi kiekvieno garso. Tikimės  

tai paskatins juos labiau mylėti mus supančią aplinką,  

pasirūpinti paukšteliais žiemą. Galime pasidžiaugti –  

straipsnis „Išlydint skrendančius...” apie šį  

susitikimą su ornitologu, kurį parengė  

direktorės pavaduotoja ugdymui  

G. Buivydienė, buvo  išspausdintas  

laikraštyje  „Žaliasis pasaulis” 2011m. 

lapkričio 3 d. leidinyje. 

 „Vaikai ir ekstremalios situacijos” 
CIVILINĖS SAUGOS UŽSIĖMIMAI VAIKAMS  

                            

                        Jos vaikams papasakojo apie      

                        žiemos pavojus, saugų elgesį     

                        su gyvūnais, galimus pavojus 

                        namuose: kaip saugiai elgtis su      

                        elektriniais prietaisais  namuose, 

kaip elgtis kilus gaisrui. Vaikus                                                  

sužavėjo lektorių bendravimas bei                               

patrauklūs mokymo metodai:                                      

pasakojimas, diskusija, animaciniai                              

mokomieji filmukai. 

Ekskursiją į priešgaisrinę techninę parodą  

„Boružėlių” grupės ugdytinės Tėjos tėvelis Andžej 

Romeiko inicijavo ir padėjo organizuoti darželio 

vaikučiams civilinės saugos užsiėmimus įstaigoje bei 

ekskursiją į priešgaisrinę techninę parodą. Lapkričio 21 d. 

darželio vaikučiams vyko užsiėmimai                            

civilinės saugos tema. Užsiėmimus vedė                                         

Vilniaus apskrities priešgaisrinės                                       

gelbėjimo valdybos civilinės saugos                                    

skyriaus pavaduotoja Sandra                                                

Norbutaitė bei vyriausioji specialistė Danutė Pučkytė.  

 

PARODA  „RUDENS KAROLIAI“    

                Šį rudenį kvietėme tėvelius ir vaikučius                     

                          iš gamtinės medžiagos  

                          suverti karolius -                    

                          „ŠEIMOS KAROLIUS”,  

                         kurie visą spalvingą rudenį  

                         puošė darželio koridorius.  

Nustebino šeimų kūrybinės galios ir  

darbelių gausa. Ačiū Jums! 

Pedagogės savo kūrybiškumą pademonstravo puošdamos  

karoliais  ilgąjį galerijos koridorių, verdamos su vaikais 

grupės karolius.  

                                  „Papūgėlių” grupės vaikai kartu su     

                           pedagoge A. Čeponiene ir pavaduotoja  

                           ugdymui E. Olševskiene  

lankėsi priešgaisrinėje techninėje parodoje. 

Vaikai sužinojo  apie gaisrus: nuo ko jie kyla,  

kaip ir kuo gesinami jie dabar ir seniau. 

Susipažino su gaisrine mašina, patys  apžiūrėjo jos įrangą,  

 

                            pasimatavo gaisrininkų  

                            šalmus. Didžiausią įspūdį  

                            vaikams paliko strypu,   

                            besileidžiantys gaisrininkai,  

skubantys į iškvietimus.  

Tai atsispindėjo vaikų  

piešiniuose. 3 



                               Priešmokyklinių  „Lašiukų” ir „Ežiukų”      

                            grupių vaikučiai kartu su priešmokyklinio 

                            ugdymo pedagogėmis 

                            L. Marcinkevičiūte,  

V. Paškevičiene keliavo į teatro  

„Dansema“ šiuolaikinio šokio spektaklį  

„Pasaulio sutvėrimas”. Spektaklio metu  

                          vaikai patys galėjo pasaulio sukūrimo      

                          istoriją kurti savaip. Gal pradžioje buvo      

                         žvaigždės? O gal nebuvo nieko? Į šiuos ir      

                         kitus klausimus vaikai kartu su aktoriais 

ieškojo atsakymo judesiu... 

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai”  
                                        Priešmokyklinės  „Lašiukų” grupės      

                                     penkių vaikučių komanda su           

                                     pedagoge L. Marcinkevičiūte ir       

                                     dietiste V. Mickute vyko į          

                                    Vilniaus lopšelį-darželį „Gilužis“,     

kur dalyvavo  

konkurso   

 ,,SVEIKUOLIŲ  

SVEIKUOLIAI“ 

pirmame etape.   

   

Saugaus eismo mokyklėlėje 

                                       Žvaliai nusiteikę vaikai dalyvavo      

                              estafečių rungtyse, bandė rankų miklumą     

                              mėtydami į krepšį, atsakinėjo į klausimus          

                              apie sveiką ir saugią gyvenseną, žaidė       

                              bendrus žaidimus su  

kitų ikimokyklinių įstaigų komandomis.  

Už puikų pasirodymą buvo apdovanoti  

pažymėjimais,  padėkos raštu,  

knygutėmis. 

Ekskursija į teatrą „Dansema“  

Ekskursija  į  “Lėlės”  teatrą  
                                     Lapkričio mėnesį „Gaidžiukų” , 

                                „Drugelių” ir  „Saulės spinduliukų”,  

                                grupių vaikučiai su pedagogėmis  

                                R. Čepiene, L. Milaševskienė , 

G. Žeimyte, aplankė  

„Lėlės” teatrą.  

Mažieji ugdytiniai  

stebėjo spektaklį  

„Trys paršiukai”. 

    Baltupių progimnazijoje 

Pasaka „Kaip Ikaras  
                   mokėsi skraidyti” 

                                   „Drugelių”, „Kačiukų” grupės vaikai      

                                    ir pedagogės L. Milaševskienė,  

    S. Paurytė lankėsi Baltupių progimnazijoje. Stebėjo  

    pasaką „Kaip Ikaras mokėsi skraidyti”.  

    Tai mažųjų mokinių  kalėdinė dovana  

     mūsų ugdytiniams. Ačiū jiems.  

Lietuvos teatro, muzikos ir  
              kino muziejuje 

                                 Šiame muziejuje „Lašiukų”, „Ežiukų”  

                         grupės vaikai ir pedagogės L.Marcinkevičiūtė,  

                         V. Paškevičienė susipažino su lėlių teatro 

 istorija, teatre esančiomis 

 lėlėmis jų valdymo 

 būdais. Vaikai patys 

 kūrė, vaidino pasaką  

„Jaučio trobelė”.  

                           Mūsų ugdytiniai 

                        priešmokyklinių grupių     

                        vaikučiai turėjo galimybę lankytis       

                        didžiojoje progimnazijos sporto salėje.      

Pedagogės L. Marcinkevičiūtė, V. Paškevičienė 

organizavo estafečių dieną, judriųjų  

žaidimų dieną „Judėk ir tobulėk”.  

Tokios dienos vaikams patinka, jie  

noriai sportuoja, žaidžia, džiaugiasi.  

     „Gaidžiukų”, „Ežiukų”, „Papūgėlių”  

 grupių vaikai atidžiai klausėsi apie tai, 

 kaip reikia elgtis namuose, gatvėje,  

 važiuojant automobiliu. 

    Visuotinio tėvelių susirinkimo metu lektorė medicinos 

atstovė Eglė Jonaitytė mūsų ugdytinių tėveliams skaitė 

paskaitą „Sausos odos priežiūra”. Tėvai susipažino kaip 

rūpintis savo mažųjų vaikučių švelnia odele. 

Paskaita „Sausos odos priežiūra” 

Popietė „Pasakų skrynelę pravėrus”  
                           Darželio priešmokyklinukai – „Lašiukų”  

                        ir „Ežiukų” grupių vaikai taip pat paruošė      

                        kalėdinę dovaną Baltupių progimnazijos  

1 klasės mokiniams. Vaikai sekė pasakas „Žaislų paradas”  

ir „Eglute, pabusk” . 

Pedagogės:  

L. Marcinkevičiūtė,  

V. Paškevičienė, meninio  

ugdymo pedagogės:  G. Ivanenkienė, G. Povilaitienė. 4 



                                    Šiuo renginiu siekėme padėti  

                                   susikaupti, prasmingai išgyventi            

                                   advento laikotarpį, patirti šviesos 

ir tamsos virsmą bei nugalėti tamsą šviesa. 

          Vaikai ir pedagogės darbavosi gamindami 

žibintus: juos spalvindami, dekupuodami, tvirtindami 

rankenėles. Šventės ankstų rytą auklėtojos grupėse 

sutiko vaikus ir tėvelius paslaptingoje aplinkoje, su 

uždegtais žibintais. Tą dieną vaikai klausėsi advento 

istorijų, kalbėjosi kokius gerus  

darbus galima padaryti, juk  

šviesa – ne vien žiburėlis,  

šviesa – perskaityta prasminga  

knyga, istorija, atliktas geras  

darbas. Vakarop vaikučius grupėse aplankė inscenizuota 

advento istorija suvaidinta pagal Bruno  

     Ferrero pasakojimą  „Keturios  

        advento žvakės”. Pulkelis 

         mažučių angelėlių, gerasis  

          Žibintininkas, įžiebė  

                 miestui keturias  

                 advento žvakes,      

 

  

Advento vakaras „Žibintų šviesoje“ 

                                      Gruodžio antrosios vakarą mūsų         

                                    darželio bendruomenė susirinko       

                                    įprasminti adventinį laikotarpį 

                                    būnant kartu. Svečiai iš Utenos  

lopšelio – darželio „Želmenėliai” mums priminė labai  

gražius senolių papročius, pamokė 

kūčių vakaro žaidimų,  ratelių. 

Išgirdome daug Kalėdinių dainų,  

giesmių.  

Svečiuose Utenos lopšelio – darželio „Želmenėliai “  

                 folkloro ansamblis „Kupolytė “ 

 

 

Sako, reikia uždegti žvakes 

ir po vieną sudeginti reikia, 

kol ateis valanda,  

atsinešus sudegintą laiką, 

kada žemė liepsnos 

lyg žvaigždė danguje pažadėta 

virš juodos vienumos... 

 

Reikia degint žvakes 

kaip likimo tekėjimą lėtą, 

kol neliks nė vienos, - 

tik dangus virš galvos 

vainikuotas. 

Užsidekim žvakes - 

jei laukimas ateinančio duotas. 

                           „Advento vainikas” Dalia Žibaitienė 

ADVENTAS - STEBUKLO LAUKIMO METAS  

Gruodžio penktąją darželyje įsižiebė žibintų šviesa…  

    Tikime, kad patirti šilti 

įspūdžiai, dovanotas svečių  

nuoširdumas šildys mus 

per visus  

ateinančius  

metus.  

kurios reiškė Meilę,  

Tikėjimą, Draugystę, Viltį – tai 

ir buvo tai, ko trūko miesto  

gyventojams… 

     Angelėliai atnešė vaikams laiškelius – planus, kur     

                                       paslėptos dovanėlės. Norėdami jas           

                                       surasti, vaikai su tėveliais     

                                       uždegtais žibintais išėjo į lauką   

                                       ieškoti. Kieme įspūdingai pasipylė    

                                       maži spalvingi žiburėliai nešami      

                                       vaikučių rankytėse. Teko mįslę 

įminti, tyliai sėlinti, striksėti, eiti aplink darželį ir tik 

tuomet laimėti dovanėlę.  Atradę   

pažadėtą „lobį” vaikai su  

degančiais žibintais grįžo namo. 

     „Žibintų šventė” tai nauja 

 mūsų įstaigos šventė, būdas  

                        suartinti visus,  

                        uždegti ugneles ir padovanoti sau ir  

                        kitiems nuostabių akimirkų. Žibintas  

                        mums nušvietė kelią, kuriuo artinasi  

                        Didžioji metų šventė.  
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                                    Gruodžio 9d. pedagogės kartu su  

                                 „Papūgėlių”, „Gaidžiukų “ grupių  

                                 vaikučiais, pavaduotoja ugdymui  

                                 G. Buivydiene ir meninio ugdymo         

pedagoge G. Ivanenkiene vyko į Kalėdinės eglutės  

įžiebimo šventę Gerontologijos ir  

reabilitacijos centre. Ugdytiniai rodė  

ištrauką iš vaidinimo  „Moliūgo  

gimtadienis”, „Pop grupės” vaikučiai 

(vadovė Ž. Gaspariūnienė) dainavo 

kalėdines daineles, o pramoginius šokius šoko T. Petreikio  

     

Neškim gerumą tarsi saulę 

Per gimtą žemę, per pasaulį. 

Neškim gerumą tarsi gėlę – 

Savo laimužės pasagėlę. 

šokių studiją lankantys vaikai (vadovė M. Narkevičienė). 

Vaikai dovanojo seneliams šeimų sukurtas dovanėles.  

Ačiū tėveliams už parodytą didelį dėmesį ir pagalbą,  

nuvežant vaikučius ir dovanėles  į Gerontologijos  

ir reabilitacijos centrą. Džiaugiamės,  kad visi kartu  

                                 galėjome išreikšti gerumą kitiems. 

 

 

 

Susitikimas su Kalėdų seneliu 
                      Šį stebuklingą laikotarpį, kaip žinia visus 

aplanko Kalėdų senelis. Jis neaplenkė ir mūsų darželio. 

Greitieji elniai puikiomis rogėmis senelį į darželį atvežė 

gruodžio 14 d.-15 d.. Vaikučiai, kartu su auklėtojomis, 

meninio ugdymo pedagogėmis ruošėsi šiam susitikimui: 

mokėsi eilėraštukų, dainelių, šokių, kūrė įvairias pasakas. 

                        Tėveliai suko galvas kaip papuošti savo        

                        mažuosius. Švenčių metu visi išradingai        

                        pasipuošę  linksminosi, 

 džiaugėsi kartu su Kalėdų seneliu.  

 Dėkojo seneliui ir darželio direktorei 

 už dovanas, kurių taip laukė kiekvienas. Ačiū Jiems! 

Savim tikėkim, viskas bus gerai. 

Atneša laimę juk ne aitvarai. 

Viską pasauly sukuria žmogus. 

Pasidalinkim gerumu perpus. 

         GERUMO AKCIJA – PARODA            

   „Pradžiuginkime vienišus žmones“ 

                                        Darželio koridoriuje - galerijoje     

                                   visi galėjome pasidžiaugti seneliams        

                                   skirtomis dovanėlėmis, pasidalinti  

savo patirtimi, kuriant  šias kalėdines  

staigmenas žmonėms, kurių jie šį  

stebuklingą laikotarpį laukia.  

Džiaugiamės aktyviu šeimų  

  dalyvavimu: mamos, močiutės darbavosi nerdamos     

  seneliams kojines, pirštines, šalikus, dovanojo rankdarbius,  

  saldainius, meduolius ir kitas smulkmenas. Ačiū Jums!  

Gerontologijos ir reabilitacijos  centre  
 Jau tradicija tapo lopšelio-  darželio “Gintarėlis” bendradarbiavimas su Vilniaus Gerontologijos ir reabilitacijos   

                                     centru ir vykdoma gerumo akcija “Pradžiuginkime vienišus žmones” 

PARODA  „Baltojo angelo geroji žinia miestui“   
                    Mūsų darželis advento laikotarpiu išaugo į          

                 vieną jaukų miestą: visi darželio langai puošti         

                 karpiniais alsavo stebuklingu Kalėdiniu miestu 

(karpinius kūrė auklėtoja Liudmila Girdauskienė), o 

darželio galerijos langus puošė karpiniai su Vilniaus  

                              senamiesčio vaizdais, (karpinius kūrė       

                              auklėtoja S. Paurytė).     

                              Stebuklingam  

                              kalėdiniam miestui  

 atnešti gerąją žinią  

 

kvietėm visus tėvelius ir jų vaikučius,  

                       sukuriant savo baltąjį angeliuką.       

                       Ačiū visiems, kurių angeliukas skelbė 

                       žinią, jog  Šv. Kalėdos ir Nauji Metai            

                       atkeliavo.  

                       Kiekvieną  

                       ateinantį į  

darželį vaikutį ilgai  

džiugino kabantis jo  

šeimos angeliukas...  
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Tarptautinė  ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai ”  
  Priešmokyklinio ugdymo pedagogės L. Marcinkevičiūtė 

ir V. Paškevičienė su savo ugdytiniais „Lašiukų” ir    

„Ežiukų“ grupių vaikučiais  

įsijungė į tarptautinę   

ankstyvosios prevencijos  

programą „Zipio draugai” 

skirtą 5-7m. vaikams.  

     Pedagogės  rugsėjo- lapkričio mėn. dalyvavo programos    

 įvadiniame ir pirmame konsultaciniame seminaruose, kur    

 įgavo teisę dirbti pagal programą. 

 Programa moko vaikus suvokti  

 ir kalbėti apie jausmus, pasakyti  

 tai ką norisi pasakyti, įdėmiai  

 išklausyti, susidraugauti.  

  

      Laikraščio "Gintarėlio blyksnis“ redakcija : 

                     Redakcijos adresas:  Didlaukio g. 35, Vilnius 
                      Tel.: (8 5) 2 77 77 86 
                      Fax.: (8 5) 2 77 77 86 
           El.paštas: rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt  
 Internetinės svetainės adresas: www.gintarelisvilnius.lt 
 

Redaktorė direktorė L. Bartaškienė 
Redaktorės pavaduotojos: direktorės pavaduotoja  
ugdymui G. Buivydienė,  
pedagogės: L. Girdauskienė, A. Čeponienė 
Leidėjai: puiki ugdytinių tėvelių komanda 

Trijų karalių žinia 

Vaikai patiria bendravimo ir atradimo džiaugsmą,  
pasirinkdami sau mielą užsiėmimą 

 

                                      Sausio 5- 6 d.d. darželyje per grupių                

                                 „Atsisveikinimo su eglute” šventes           

                                 vaikus aplankė trys Karaliai. Jie atnešė             

                                 parodyti vaikams dovanas, kurias kadaise 
nešė kūdikėliui - būsimam atpirkėjui.  

Gerų ir prasmingų visiems 2012 metų! 

                               Darželyje vaikai gali dainuoti  

                             „POP GRUPĖJE”  ,  

dainuodami improvizuoti,  

išreikšti save. Vadovė 

 Ž.Gaspariūnienė. 

Vadovė A.Vaškevičiūtė vaikams suteikia galimybę          

                            prisiliesti prie molio,  

                            pajusti jo šilumą  

                            keramikos  

                            užsiėmimuose, 

Vaikai gali išbandyti įvairią techniką dailės studijoje 

piešdami, tapydami,  

aplikuodami, kurdami  

širdžiai mielus darbelius.  

Vadovė Ž. Gaspariūnienė 

Vaikai mielai renkasi  T. Petreikio šokių studiją.  

Vadovė M. Narkevičienė mažuosius  

moko pramoginių šokių paslapčių. 

Treneris A.Vainauskas vėl norinčius darželio ugdytinius            

                           sukvietė įgauti energijos,         

                           dvasios ramybės kovos         

                           meno Niat-Nam   

                           treniruotės minutėmis. 

Mokytoja O. Bielko šiais metais sukvietė į bendrą būrį visus 

norinčius pabendrauti, pakalbėti, pasimokyti anglų kalbos.  

Dovanojo visiems ir obuolių kaip simbolį būti visiems 

kartu draugiškiems, supratingiems. Linkėjo, kad 

ateinančiais metais visus visur ir  

visada lydėtų sėkmė, pasitikėjimas,  
meilė, sveikata. 

Kelionė į planetariumą „Surask  savo žvaigždelę” 
„Drugelių“,  „Kačiukų“, „Saulės zuikučių” grupių vaikai ir pedagogės S. Kubertavičienė, L. Stankevičienė,  

G. Žeimytė turėjo galimybę nuvykti į planetariumą, stebėti žvaigždes ir surasti savąją žvaigždelę.  
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