
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

Šią dieną mūsų darželio kiemelyje ne tik  plevėsavo 

trispalvė, bet ir medžiuose suspindo geltonos, žalios ir 

raudonos spalvos ledo gabalėliai. Tai pedagogių kartu su 

mažaisiais ugdytiniais sukurtos puošmenos. Ta proga buvo                                          

išsakyta ir daug palinkėjimų                                                    

Lietuvai. Juos tėveliai rašė ant                                                           

savo vaiko iš popieriaus iškirptos                                                        

rankytės. Rankyčių gausa                                                          

koridoriuje ant sienos sukūrė šalies                                                    

vėliavą.                                                             

                          Tėveliai geranoriškai prisijungė ir     

                      prie Gedimino pilies statybos.                     

                      Kiekvieno vaikučio šeima kūrė savo                                 

                      šeimos simbolinę                                      

                      plytą, kurią šventės                                  

metu vaikas dėjo į pilies sieną. Šventėje                                                      

„Viščiukų“, „Kiškučių“, „Kačiukų“,                                 

„Saulės spinduliukų“ grupių vaikai šoko                            

lietuvių liaudies šokius, dainavo, atstovavo                    

Lietuvos regionus. Renginį vedė pedagogė                                         

V. Dovliaš, meninio ugdymo pedagogė G. Povilaitienė.  

 

  

GINTARĖLIO BLYKSNIS 

„Šoku aš labai lengvai“. Žiūrovų                                                                  

dėmesio susilaukė mamytė Daiva,                                        

kuri išmokė „Papūgėlių“ grupės                                                

vaikučius dainelę apie lietų. 

Koncertą užbaigė ugdytinės                                       

Amelijos mama - Nacionalinio                                             

operos ir baleto teatro solistė primabalerina Olga 

Konošenko. Ji šoko „Mirštančios gulbės šokį“ 

skambant muzikai iš Camille´o Saint-Saenso „ Žvėrių                                                         

karnavalas"... Akomponavo Kornelija                                    

Petkutė (violončelė), Daiva Tareilytė -                                 

Juškienė (fortepijonas). Šiltą ir                                                     

jaudinantį renginį užbaigė darželio                                        

ambasadorė, direktorė L. Bartaškienė.                                       

Ji įvertino tėvų, vaikų, pedagogių                                   

pastangas kurti stiprią, darnią įstaigos                         

bendruomenę, pabrėžė, kad viskas kas yra daroma – 

daroma vaikų labui ir tik būdami drauge padedame 

vaikui augti. Renginio ištraukos buvo parodytos 

Lietuvos ryto televizijos laidoje „Padėkime augti“ 

2012 kovo 31 d.. 

  

 

TĖVYNE, GYVUOK PER AMŽIUS  

                     

                            

                              

                             „Ežiukų“ grupės  vaikučiai  

                             sukūrė improvizaciją „Legenda  

                             apie Vilnių“ (priešmokyklinio  

                             ugdymo pedagogė.                      

                             V. Paškevičienė). „Boružėlių“,                                        

                            „Gaidžiukų“, „Lašiukų”, 

„Drugelių“, „Meškučių“,                                          

„Papūgėlių“, grupių vaikai                                                

susibūrė į pažintinę pramogą                                     

„Noriu apskristi Lietuvą“, kurią                                                     

vedė priešmokyklinio ugdymo                                         

pedagogė L. Marcinkevičiūtė.                                     

Kiekviena grupė pristatė pasirinktą Lietuvos miestą, į kurį 

kvietė visus skristi simboliniais lėktuvėliais.                   

Direktorė L. Bartaškienė pasveikino su Lietuvos                      

                             valstybės atkūrimo  diena,                      

                             padėkojo visiems už  išreikštą  

                             kūrybiškumą ir šventę.     

                             Tikime, kad lietuviška laisvės            

                             dvasia pasibeldė į  kiekvieno    

                             vaiko širdelę. Juk meilė 

Tėvynei – tai meilė, pirmiausia, vieni kitiems.  

                                                 Į šį projektą jau antri metai               

                                             įsijungia tėveliai su savo         

                                             vaikučiais, bei visa darželio  

                                             bendruomenė. Jausminga daina,   

                                             šokiu visi sveikino šalį. Skambėjo   

                                             „Pop grupės” vaikučių ir jų        

                                             tėvelių linksmos dainelės : „Tapu 

tapu“ ir „Begemoto džiazas“ (vadovė Ž. Gaspariūnienė). 

Visus stebino jungtinis „Boružėlių“ grupės tėvelių ir vaikučių 

ansambliukas, kurie patys sukūrė ir atliko dainelę „Šeimos 

kelionė į kovo 11-osios šventę“. Linksmai sukosi valso, disko 

ritmu T. Petreikio šokių studijos vaikai: mergaitės su tėveliais, 

o berniukai su mamytėmis. (vadovė M. Narkevičienė). 

„Kačiukų“ grupės ugdytinio                                                         

Bernardo brolis Simas pagrojo                                                                  

visiems gerai žinomą Bob Dylan                                                      

dainą „Blowing in the wind“.                                                      

Ypatingai jaudinantis duetas                                                              

„Ežiukų“ grupės auklėtinė   

Ūla su savo mamyte Inga atliko                                                         

L. Remeikienės dainelę  

Projektas skirtas Kovo 11 - osios ‒ Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 
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                                          Balandžio 19 d. ,,Spinduliukų‘‘     

                                     grupės vaikučiai (pedagogė         

                                     A. Šimonienė, meninio ugdymo     

                                     pedagogė G. Povilaitienė) dalyvavo                           

                                     folkloro festivalyje ,,Atvelykio    

dainos, šokiai ir žaidimai ,,Vilniaus lopšelyje - darželyje 

Vaidilutė‘‘. Jie pristatė šiaurės Lietuvos (Žiemgalių) krašto 

Gurgu gurgu į Kaziuko turgų... 

,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo” 

 Skuba Kiškis Velykinis jo pintinėje kiaušinis... 

                          Visi, visi važiuoti ar pėsti kovo 2 d.            

                         skubėjo į darželį, į šurmuliuojančią       

                         Kaziuko mugę. Niekas nebuvo    

                         nuliūdęs - visi bičiuliškai dainavo  

šoko, šmaikštavo. Susirinkusius džiugiai sveikino Kazytė iš 

Aukštaitijos (priešmokyklinio ugdymo pedagogė                           

V. Paškevičienė) ir Kazytė iš Dzūkijos (pedagogė                                  

L. Stankevičienė). Mugei vaikai su auklėtojomis atsakingai 

ruošėsi: darė įvairius darbelius, daug kalbėjo apie 

Velykos – tai gražiausia pavasario šventė. Atbunda 

gamta, pražysta pirmosios gėlės, sugrįžta į gimtus namus 

paukšteliai... Puikią pavasarinę nuotaiką                                         

mūsų darželyje šiltais kūrinėliais žadino                                 

jaunieji svečiai- Karoliniškių muzikos                                             

mokyklos akordeono klasės mokiniai,                                                      

                          (mokytojas                                                                                       

                           A. Pazniokas.) O sulaukus  Šv.  

                          Velykų, kaip  ir kiekvienais    

                          metais, taip ir šiemet visus aplankė    

                          Velykų bobutė (pedagogė                     

                          V. Paškevičienė) su linksmais           

                          draugais – kiškiukais  (pedagogės 

VISUS DRAUGĖN SUKVIETĖ TRADICINIAI RENGINIAI 

                                     Šiais metais žiemą vijome ypač     

                                  linksmai nusiteikę. Nuo pat ryto     

                                  persirengėliai, užsimaukšlinę kuo     

                                  baisesnes, kuo juokingesnes kaukes,     

                                  grupėmis vaikščiojo po darželį vieni     

pas kitus į svečius. Dainavo, šūkaliojo, šoko, visiems 

priminė, kad jau ne už kalnų pavasaris, kad žiemai laikas                                                   

trauktis. Deginti Morę, susitikti                                              

su Lašininiu (pedagogė                                                               

A. Čeponienė) ir  Kanapiniu                                                       

(pedagogė S. Kubertavičienė) visi                                                 

skubėjo į lauką. Grojant skambiai                                                          

muzikai, Lašininis su Kanapiniu,  

surinkę vaikų komandas, savo                                                         

jėgas bandė dvikovoje, tempiant                                                    

virvę. Daug buvo džiūgavimo,                                                 

nes nugalėjo Kanapinis su savo                                             

komanda. Visi kas netingėjo šurmuliavo: važinėjosi 

rogutėmis, voliojosi sniege, gardžiai šveitė blynus. Kad 

dar pilnesni būtų pilvai prieš Gavėnę kiekvienai                                                       

grupei Šeimininkė (pedagogė                                                  

Laimutė  Girdauskienė)                                                                                                                                  

įteikė po šakotį. Užgavėnes                                                                                       

pajusi tik įsijungęs į šėlstančių                                         

persirengėlių būrį. Visiems                                                    

buvo linksma ir smagu. 

                            A. Šimonienė, I. Sudintaitė),        

                            atskubėjusiais į šventę su     

                            paspirtukais. Jie užsuko į      

                            kiekvieną grupę, daug žaidė,       

                            rungtyniavo estafetėse, šoko,     

                            dainavo. Aplankius visus, kartu 

ruošėsi į lauką ridenti margučių - buvo daug džiaugsmo, 

net saulutė visiems šypsojos... Gražiausiais margučiais 

ilgai galėjome grožėtis ir darželio                                 

koridoriuje surengtoje gražiausių                                      

šeimos margučių ir ornitologų                                              

draugijos inkilų  parodoje.                                                                       

Ačiū visiems už margučius. 

Lietuvos globėją – Šv. Kazimierą.                                

Kiekviena grupė galėjo pasigirti                                   

spalvingais ir išradingais vaikučių,                                    

tėvelių, auklėtojų pagamintais                                         

darbeliais bei rankdarbiais, nusipirkti                                                      

ir paragauti apsukrių mamyčių,                                                

pedagogių iškeptų įvairiausių                                           

skanėstų. Galima buvo, kaip ir priklauso mugėje 

pasiderėti. Visi buvo patenkinti.  

 

    
Joniškio papročius ir tradicijas.                                               

Sušoko šokį ,,Kiškelis                                                         

bebėgdams“, pamokė visus                                                     

per atvelykį atsikratyti                                                            

senienų bei duženų. Visus                                                              

susirinkusius pavaišino                             

joniškietiškom ,,pončkom”. 

Folkloro festivalis  ,,Atvelykio dainos, šokiai ir žaidimai‘‘  
 

    



 
„Gyvasis pavasaris” 

KARTU BENDRADARBIAUDAMI, DALINDAMIESI PATIRTIMI IR 

IŠREIKŠDAMI SAVE - KURIAME IR AUGAME...  

 
  

„Lašiukų“ ir „Papūgėlių“                                                        

grupių vakučiai turėjo                                                      

galimybę stebėti paukščius                                                       

per teleskopą. Ugdytiniai                                                      

galėjo susipažinti su kai kurių                                                    

rūšių paukščių gyvensena, pamatyti nufilmuotus vaizdus  

kaip kregždės, zylės maitina savo jauniklius, kaip        

                                              migruoja varnėnų „debesys“,        

                                              kokie inkilėliai jiems tinka.      

                                              Visi galėjo susipažinti su      

                                              inkilėliais drugeliams,  

                                              boružėlėms. O kartu su                   

                                              tėveliais pagamintus inkilus,      

                                             drauge įkelti į darželio 

teritorijoje esančius medžius. 

 Edukacinis renginys „Paukšteliams grįžtant“ 

                                           Darželyje jau antri metai kovo                     

                                        26 d. svečiavosi ornitologas               

                                        Gediminas Iš Lietuvos ornitologų                 

                                        draugijos. Jis pasakojo vaikams   

                                        apie netoliese esančio Jamonto 

parko populiariausias paukščių rūšis: kėkštus, varnėnus, 

didžiąsias ir mėlynąsias zyles, kieles, didžiuosius genius, 

taip pat apie stebimus gandrus, šelmenines kregždes, 

čiurlius. Jamonto parkas tai puiki                                                                        

galimybė stebėti žiemojančius ir                                                      

pavasarį namo sugrįštančius                                                            

paukščius, skiepyti vaikų meilę                                                              

gamtai, sparnuotiesiems                                                                  

draugams. Parke „Ežiukų“,  

      Belaukiant parskrendančių paukščių ir                                         

svečių – ornitologų, „Lašiukų“ ir  „Ežiukų“ 

priešmokyklinių grupių vaikai (pedagogės                             

L. Marcinkevičiūtė, V. Paškevičienė)                                             

surengė piešinių parodą  „Gyvasis pavasaris“. 

Vaikai džiaugėsi, galėdami kurti, išreiškti                                      

save, tapydami patinkančius sparnuočius.                      

 

  

dvidešimties metų sukaktį. Mūsų                                            

darželio ugdytiniai dalyvavo piešdami                                                     

baltąjį gandrą, erelį ar vėžlį. Patys                                       

aktyviausieji „Gintarėliai” - mažieji                                              

                                       šventės dalyviai -

                                       laimėjo ornitologų draugijos           

                                       dovaną – nuostabią ekskursiją į      

                                       Rambyno regioninį parką, Bitėnų        

                                       kaime esančią baltųjų gandrų       

                                       koloniją. Sveikiname vaikučius ir  

                                       tėvelius, galėjusius vyktį į šią 

pažintinę kelionę.  

  

Vaikų piešinių paroda 

„LIFE globoja mūsų saugomus gyvūnus” 
Lietuvos ornitologų organizuotas renginys 

                                            Gegužės 12 dieną prekybos ir   

                                           laisvalaikio centre „Panorama“   

                                           vyko Lietuvos ornitologų          

                                           draugijos organizuotas   

                                           renginys „LIFE globoja mūsų   

                                           saugomus gyvūnus“. Tai gražia               

tradicija tapusios pavasario šventės, skirtos pasveikinti jau 

sugrįžusius ir savo lizduose įsikūrusius gandrus,               

kasmetinis renginys. Jis taip pat skirtas paminėti Europos 

Sąjungos aplinkos finansinio instrumento – LIFE 

programos, remiančios gamtosauginius projektus, 

Lietuvos geležinkelių muziejuje 

      „Drugelių”, „Gaidžiukų” grupių vaikučiai ir pedagogės S. Kubertavičienė, R. Čepienė,  

pavaduotoja ugdymui E. Olševskienė lankėsi Lietuvos geležinkelių muziejuje, kur 

susipažino su Lietuvos geležinkelių istorija ir dabartimi. Apžiūrėjo autentiškus eksponatus 

ir modelius, žaismingai riedantys mažučiai traukinukai vaikams suteikė daug džiaugsmo. 



                              Gegužės 30 dieną „Papūgėlių“     

                                             grupės vaikučiai lankėsi Baltupių   

                                             progimnazijoje stebėjo miuziklą   

                                            „Eglė žalčių                                   

                                            karalienė“.                                                                 

                                            Likome          

sužavėti spalvingu bei jaudinančiu                                   

spektakliu.  

 

                                        

                                            kepalėlio, klausėsi pasakos,  

                                            pamokančių istorijų.  Vaikai    

                                            patys galėjo išsikepti po    

                                            mažą duonelės kepalėlį,             

                                            paskanauti, parsinešti namo      

                                            ir su pasididžiavimu pasakoti              

                                            - kaip aš kepiau duonutę. 

  

 

   „pasisupti“ gelbėjimo mazgu surištose sūpynėse.              

    Galėjo pamatyti  ir vandens sieną su tviskančia    

    vaivorykšte. Vaikai buvo sužavėti 3 komandos   

    skyrininko A. Lapinsko įspūdingu pasakojimu apie   

    ugniagesio darbą, šiltu bendravimu.                                 

    Ačiū ugniagesiams! 

Edukacinė programa „Kepaliukas“  

               Gegužės 22 d. darželio                                                           

kiemelyje valstybinės                                                          

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos                                                      

3 komandos tarnybinio ugniagesių                                              

automobilio sirenos garsai skelbė                                                         

ne pavojų, bet vykusį edukacinį                                                              

renginį. Vaikai galėjo susipažinti                                                      

su ugniagesio profesija: apžiūrėti mašiną, joje esančią 

įrangą, netgi pasimatuoti ugniagesio rūbus, šalmą, batus,  

                                              Šviežiai keptos duonelės kvapas      

                                          kovo 5, 6 dienomis mūsų darželio               

                                          ugdytinius  kvietė į susitikimą               

                                          su VŠĮ  „Projektai šeimai"         

                                          edukacinės programos „Kepaliukas“                                  

                                          teta Rasa. Mažieji sužinojo, o 

vyresnieji prisiminė duonelės kelią nuo grūdo  iki duonelės  

              

             

Dėkojame „Boružėlių“ grupės auklėtinės Tėjos tėveliui 

Andžej Romeiko už iniciatyvą ir pagalbą organizuojant renginį 

  

Profesija - Ugniagesys  

Miuziklas „Eglė žalčių karalienė“ 

Baltupių progimnazijoje  

Akcija   „DAROM 2012” 

                                           Pavasarinė aplinkos švarinimo               

                                  akcija ,,Darom 2012” vėl sukvietė   

                                  visus telktis šalies švarinimui. Šią   

                     dieną ir mūsų darželio bendruomenė     

                     jau antri metai rinkosi į “Gintarėlio” 

kiemelį pagražinti lauko žaidimų aikštelių. Tą ankstyvą                                        

rytą pavasarinę bei darbinę nuotaiką                                       

žadino geras oras, čiulbantys                                              

paukšteliai. Net 70 tėvelių ir vaikučių                                            

tvarkė darželio teritoriją. Direktorė                                         

L. Bartaškienė atsidėkodama visus                                                     

                  akcijos dalyvius apdovanojo  „Gamtos      

                  bičiulio“ ženklais. Dėkojame visiems     

                  tėveliams ir vaikučiams,  dalyvavusiems   

                 akcijoje. Jūsų padedami galime puoselėti     

                 aplinką, kurioje ugdosi vaikai. 

 

 

Priešmokyklinukai progimnazijoje 

Saugaus eismo mokyklėlėje 

      „Ežiukų“, „Lašiukų“ ir „Papūgėlių” grupių vaikai              

 ir pedagogės lankėsi Vilniaus teatre „ Lėlė”, kur  

stebėjo J. Marcinkevičiaus pasaką „Grybų karas”.  

        Į saugaus eismo mokyklėlę važiavo „Ežiukų“,      

„Lašiukų“  ir „Drugelių” grupių vaikučiai ir pedagogės.               

    Lietuvos Respublikos Seime 
       „Ežiukų“, „Lašiukų“ grupių vaikučiai ir pedagogės            

turėjo galimybę aplankyti  Lietuvos Respublikos Seimą. 

Ačiū Patricijos mamytei Linai.  

 Kelionė į planetariumą  
     Gegužės 14 d. „Ežiukų“, „Lašiukų“ ir „Spinduliukų” 

grupių vaikučiai ir pedagogės važiavo į planetariumą 

dalyvauti programoje „Naminių gyvūnėlių draugija”  

Energetikos ir technikos muziejuje  
       Sausio 11 d. „Ežiukų“ ir „Lašiukų“ grupių vaikučiai 

kartu su pedagogėmis lankėsi Energetikos ir technikos 

muziejuje. Vilniaus „Lėlės” teatre 
 

      Balandžio 6 d. vaikai turėjo galimybę susipažinti su                     

mokytojomis, apžiūrėti klases. Mažiesiems buvo   

organizuota kūno kultūros pamokėlė. Jos metu vaikai   

žaidė sportinius žaidimus, estafetes. 



pedagogė V. Paškevičienė)                                                                                                                                                          

ugdytiniai. Jie dalinosi savo                                                           

išmone, atlikdami lietuvių                                                                     

liaudies dainą  ,,Graži poni                                                             

pelėda“. Šiai dainai                                                                                                

kūrybingos pedagogės iš                                                

skudurėlių pasiuvo ,,pelėdą             

mamą“ ir daug mažų ,,pelėdžiukų“. Dainuodami jaunieji 

atlikėjai galėjo improvizuoti, suteikti dainelei daug žavesio, 

pasijusti tikrais savo tautos tradicijų puoselėtojais. 

 
,,Ant stogo 2012” Pabiručių fiesta 

    

     

,,ŠILTUMAI, GRAŽUMAI PAVASARĖLIO...“ 

,,Šermukšnės šakelė” 

    
                                                 Balandžio 21 dieną  į              

                                        LVJC didžiąją salę  pačius  

                                        jauniausius šokėjus vėl     

                                        kvietė Respublikinis jaunųjų      

                                        šokėjų festivalis ,,Ant stogo”.    

                                        Ugdytinių šokių kolektyvas 

,,Linksmučiai” sušoko                                                

nuotaikingą liaudies šokį                                              

,,Polkutė“ (meninio ugdymo                                                     

pedagogė G.Povilaitienė                                                            

ir priešmokyklinio ugdymo                                                      

pedagogė V. Paškevičienė. 

Šalies ikimokyklinukų meninių pasirodymų 

festivalis. 

                                                „Pabiručių fiesta“ – pasaulinės      

                                          socialinės akcijos „Visuotinio       

                                          veiksmo savaitė“, atkreipiančios     

                                          dėmesį į kokybiško vaikų ugdymo   

                                          prieinamumą, dalis. Šiame   

                                         festivalyje dalyvavo ir  mūsų darželio 

,,Ežiukų“, ,,Lašiukų“ grupių vaikai.                                                     

Jie tapo kūrybiškiausios pasakos                                                       

atlikėjais. Ugdytiniai suvaidino                                                 

lietuvių sakmę ,,Gedimino pilies                                                    

legenda“ (priešmokyklinio ugdymo                                                   

pedagogės L. Marcinkevičiūtė,                                          

V.Paškevičienė, meninio ugdymo                                      

pedagogė G. Povilaitienė,). Vaikai ir jų tėveliai džiaugėsi 

veiklos plėtote,  didžiosios scenos patirtimi ir festivalio 

organizatorių dovanėlėmis.  

                                                         Šio festivalio tikslas –  

                                             skatinti ikimokyklinių įstaigų    

                                             pedagogus, vaikučius bei jų   

                                             tėvelius domėtis savo tautos       

                                             kultūra bei puoselėti pagarbą     

                                             liaudies tradicijoms. Festivalis      

                                             vyko balandžio 25 d.                 

lopšelyje - darželyje ,,Molinukas“. Šventėje dalyvavo ir 

mūsų įstaigos folklorinio būrelio ,,Linksmučiai“ (meninio 

ugdymo pedagogė G. Povilaitienė ir priešmokyklinio 

 Respublikinis jaunųjų šokėjų festivalis  

    Kasmet, kai kiemuose pražįsta šermukšniai, lopšelis- 

darželis ,,Šermukšnėlė” visus kviečia į vaikų pasakos 

šventę. Šiame konkurse- festivalyje balandžio 17 d. 

mūsų priešmokyklinukai dalyvavo jau trečiąjį kartą. 

Ugdytiniai suvaidino sakmę ,,Geležinio vilko sapnas” 

(priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Paškevičienė) 

Vaikai žaismingai perteikė                                                         

savo vaidybinės patirties                                                      

pradmenis, sužadino žiūrovų                                                                                  

jausmus ir meilę Lietuvos                                                        

gamtai. O kaip praturtėjo                                                         

vaikų vaizduotė, stebint kitų                                                   

dalyvių kūrybiškus                                                     

pasirodymus!.. 

        

Konkursas - festivalis  

Folkloro festivalis ,,Šiltumai, gražumai pavasarėlio...” 

Savaitė be patyčių 
          Visą savaitę pedagogės su savo ugdytiniais 

kalbėjo apie draugystę, apie įvairias situacijas , 

kuriose gali būti nuskriaustas draugas. Visi kartu kūrė 

,,Draugystės knygas”, kurias eksponavo koridoriaus 

galerijoje, bei skirtukus knygoms. Grupėse buvo 

organizuota piešinių parodėlė ,,Marškinėliai slepia 

gerąją širdelę”. Salėje organizavo žaidimų ir šokių 

dieną ,,Mano rankytė – tavo rankytė”.  

,,Sportuojame ir augame sveiki lietuviai” 

                          Šią savaitę vaikai su pedagogėmis                      

                       kūrė skanduotes sporto tema, piešė      

                      sportuojančius draugus. Sveiko maisto    

                      dieną - ragautuvių dieną kūrėme                                                 

                     ,,Vitaminų                                             

laivelius”. Ačiū visiems                                            

tėveliams už vaisius,                                              

daržoves, kuriomis puošė                                                     

vaikai savo laivelius, o po                                                             

to juos ragavo, skanavo. 

Sveikatingumo savaitė  



 
 R. Čepienė -  „Kūrybiškas sveikatingumo ugdymas                                            

ikimokykliniame amžiuje“, V. Dovliaš  nagrinėjo temą                                                               

„Socialinių  įgūdžių formavimo                                                  

ypatybės mišraus amžiaus vaikų                                                   

grupėje etnokultūros pagrindu",                                                      

A. Skunčikienė - „Bendradarbiavimas                                              

su tėvais", S. Smirnova dalijosi                                                    

idėjomis apie šeimos įtraukimą į                                             

lopšelinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo procesą, auklėtoja          

R. Daškevičiūtė pasakojo apie organizuojamus  vasaros      

                                      plenerus darželyje.                                    

                                      Utenos lopšelio – darželio pedagogės     

                                      seminarą užbaigė improvizacija iš    

                                      lietuvių liaudies smulkiosios              

                                      tautosakos lobynų. Seminaro metu     

                                     pasidalinta ir įgyta patirtis labai svarbi 

siekiant efektyvesnių ugdymo rezultatų, kuriant darnią 

pedagogų komandą bei stiprinant įstaigos kultūrą. 

GEROJI PEDAGOGINĖS PATIRTIES SKLAIDA  

„Plasnok, paukšteli, danguje, sažadink gėrį, meilę vaiko širdyje” 
 

                 grupelėmis: piešė plunksnomis,    

                 kūrė prie šviesos stalo, žaidė stalo  

                 žaidimus. Meninio ugdymo pedagogė  

                 G. Ivanenkienė pristatė miuziklą  

                „Paukščių vestuvės“, tai                    

bendradarbiavimo su įstaigos pedagogėmis rezultatas. 

Vaidino auklėtojos su savo ugdytiniais: margaspalviais 

paukščiais apsirengę vaikai ir pedagogės sveikino ir 

linksminosi Vištelės ir Gaidžio vestuvėse. 

      Veiklų aptarimo metu darželio                                         

direktorė L. Bartaškienė siūlė                                         

pedagogėms ieškoti naujų                                                       

organizavimo formų perteikiant                                           

savo patirtį. Įspūdžiais dalinosi                                         

Utenos lopšelio – darželio „Želmenėlis“ direktorė                 

S. Balčiūnienė. Metodinio būrelio „Aidas“ pirmininkė 

R. Duduvienė dėkojo už dalinimąsi gerąja darbo 

patirtimi. 

 

Metodinis seminaras Utenos  lopšelyje – darželyje „Želmenėlis” 

  

Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Aidas” pedagogams skirtas renginys  

         Balandžio 11 dieną darželyje buvo organizuotas 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Aidas“    

pedagogėms skirtas renginys . Docentė Ž. Siderevičiūtė – 

Pačiauskienė skaitė paskaitą „Vartojimo kultūra ir jos 

ugdymo galimybės“. Lektorė dalinosi tarptautine patirtimi, 

diskutavo apie galimybę ugdyti vartojimo kultūrą, 

sąmoningumą jau ikimokykliniame                                         

amžiuje. Vyresnioji auklėtoja R. Čepienė                                              

dalinosi pedagogine, darbo mišraus                                                     

amžiaus grupėje patirtimi ir rodė atvirą                                         

veiklą tema „Mažo paukštelio istorija“.                                           

Su vaikais aiškinosi paukštelio gyvybės rato paslaptis visais 

metų laikais, kėlė klausimus, atliko mažus mokslinius       

                                     eksperimentus. Priešmokyklinio     

                                     ugdymo pedagogė L. Marcinkevičiūtė    

                                     pedagoges kvietė stebėti atviros    

                                     veiklos tema „Pragydo paukštelis,    

                                     prikėlė žoles“. Vaikai dirbo  

 

                               

  

        Kovo 27 dieną darželio pedagogės svečiavosi 

Utenos vaikų lopšelyje- darželyje „Želmenėlis“. Šio 

darželio ugdytiniai visas sveikino savo krašto 

tarmiškomis dainomis ir pasakojimais (pedagogė E. 

Kiškienė). Direktorė S. Balčiūnienė dalinosi 

organizuojamos metodinės veiklos                                        

ypatumais, pristatė edukacines                                                     

įstaigos erdves. Pedagogės                                                    

D. Kukauskienė, Z. Bareišienė,                                                  

D. Kulikauskienė, R. Kraujelienė                                        

dalijosi pedagogine patirtimi bei platesnėmis galimybėmis 

ugdant vaikų meninę kompetenciją. Mūsų darželio 

direktorė L. Bartaškienė pristatė savo įstaigos kultūrą,       

                                        džiaugėsi atsivėrus abipusio          

                                        bendradarbiavimo galimybėms.                   

                                        Įstaigos pedagogės dalinosi     

                                        gerąja patirtimi, pristatydamos  

                                        paruoštus pranešimus:  

Konferencija Klaipėdos universitete  

                                   Pedagogės pristatė pranešimą     

                                   pasidalinant gerąja patirtimi      

                                   "Kūrybiškas sveikatingumo    

                                   ugdymas(is) ikimokykliniame       

                                   amžiuje".  

         2012 m. gegužės 23-25 d. Klaipėdos universitete   -

II-ojoje creanet konferencijoje "Ikimokyklinio             

amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas: tinklo           

kūrimas". Darbo gupėje "Kūrybiškumas ir kontekstas 

(Tarpusavio santykiai) dalyvavo pavaduotoja                

ugdymui G. Buivydienė ir auklėtoja R. Čepienė . 

 



              Toliau tęsiama tarptautinė  ankstyvosios 

prevencijos programa „Zipio draugai”, kuri moko 

vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai ką 

norisi pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės dalyvavo 

įvadiniame ir trijuose metodiniuose konsultaciniuose 

seminaruose ir įgijo programos įgyvendinimui 

reikalingą kvalifikaciją. 

       Treniruotėse sportuojant su                                         

ikimokyklinio amžiaus vaikais, ypač                                

pasitelkiama daug žaismingų pratimų,                                        

                                   lavinami vaikų                                    

                                   kūrybiniai gabumai, akcentuojama              

                                  disciplina. Gegužės 23 d., ne tik         

                                   lankantys būrelį, bet visi prijaučiantys     

                                   sportui, darželio kiemelyje galėjo     

                                   pasižiūrėti kaip sportuoja jau patyrę šio 

meno žinovai. (Treneris A. Vainauskas). 

           

                                   

                                           Vaikai susipažino su vienu iš     

                                lietuviškų tradicinių amatų - molio    

                                lipdymu ir dekoravimu. Keramika     

                                puikiai lavina                                         

                                vaikų smulkiąją     

motoriką. Lipdymas iš natūralios                                        

gamtinės medžiagos turi ryškų                                              

terapinį poveikį.  

Vadovė A. Vaškevičiūtė 

                                   Vaikų gynimo dienai skirta žaidimų   

                                 fiesta- tai sportiniai bei kūrybiniai   

                                 žaidimai vaikams. Gegužės 31 dieną   

                                 direktorė L. Bartaškienė , sportinių       

 ir kūrybinių žaidimų treneriai visus kvietė į žaidimų fiestą 

„Aš ir tu, mes kartu”.  Vaikai galėjo žaisti įkurtose                

sportinių ir kūrybinių žaidimų aikštelėse: linksmojo    

„Futboliuko“, judriųjų žaidimų mažiems ir dideliems, kovos  
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          Balandžio 26 d. lopšelyje – darželyje „Pelėda“  vyko 

teorinė – praktinė konferencija „Kokią sėklą sėsi, tokie         

daigai ir dyks. Sveikas darželis“.  Konferencijoje pedagogės 

Alina Čeponienė,  Laimutė Girdauskienė pristatė stendinį 

pranešimą „Esu sveikas ir žvalus, nes valgau aš vitaminus”     

ir metodinę sportinę priemonę „Morkos“. Pranešime buvo 

pateikta medžiaga kaip formuojamas supratimas apie sveiką 

maistą, jo naudą augančiam vaikui mūsų lopšelyje darželyje. 

 

  

  

 

  

„Kokią sėklą sėsi, tokie daigai ir dyks. 
      Sveikas darželis“ 

Teorinė - praktinė konferencija  

 „NIAT NAM” kovos menas 

T. Petreikio šokių studija 

„AŠ IR TU, MES KARTU“  

Sportinių žaidimų fiesta 
menų, kūrybos ir spalvų. Džiaugsmingiausia šventės dalis 

– burbulų fiesta „Aš ir tu, pučiame burbulus kartu“.  

 

      Balandžio 12 d. Vilniaus miesto savisvaldybės Tarybos 

salėje vyko metodinė - praktinė konferencija„Kelias į vaiko 

kūrybiškumo išlaisvinimą". Joje pedagogė R. Čepienė 

pristatė raštišką pranešimą "Kūrybiškas sveikatingumo 

ugdymas(is) ikimokykliniame amžiuje". Pranešime 

apžvelgta darželyje vykdytos Visuomenės sveikatos 

stiprinimo programos „Į Sveikatos šalį" veikla per vaikų 

kūrybiškumo prizmę, apibendrinta kūrybiško 

sveikatingumo ugdymo(si) patirtis.  

Parodai „Kurdamas aš pažįstu pasaulį”  

priešmokyklinio ugdymo pedagogės L. Marcinkevičiūtė, 

V. Paškevičienė pristatė vaikų kūrybinių darbų nuotraukas. 

"Kelias į vaiko kūrybiškumo išlaisvinimą" 
Metodinė-praktinė konferencija  

„Zipio draugai ”  

  

Keramikos užsiėmimuose...  

       „Pop grupę” lankantys vaikučiai išmoko daug gražių              

dainelių, dalyvavo įvairiuose koncertuose. Dailės studijoje  

vaikai mokėsi piešimo gudrybių. (Vadovė Ž. Gaspariūnienė) 

      Studiją  lankantys 4-6 metų vaikai išmoko populiarių  

šokių: valso, čia čia čia, lėto valso, rokenrolo, polkos, kuriuos 

šoko įvairių koncertų metu. (Vadovė M. Narkevičienė.) 

    „Pop grupė”, „Dailės studija”   

      Anglų kalbos pamokėles vaikučiams organizavo 

mokytoja O. Bielko. Ji vaikus supažindino su anglų 

kalbos pradmenimis, mokė dainelių šia kalba. 

mailto:rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt
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                           vaikučių tėveliai, bei pedagogės:    

                           jie sužaidė vieną turnyrą, rungėsi   

                           šuolių, atsispaudimų rungtyse.    

                           Visi parodė gražų, entuziastingą,   

                            pilną emocijų žaidimą. 

                           Turnyre svečiavosi LFF Masinio 

futbolo projektų koordinatorius V. Rastenis, Lietuvos 

gatvės vaikų ir jaunių futbolo asociacijos generalinis 

sekretorius M. Abaravičius, Baltupių progimnazijos 

skyriaus vedėja J. Sereičikienė.                                                                     

Apdovanoti „šauniausiojo“,                                             

„vikriausiojo“, „drąsiausiojo“                                        

medaliais, LFF diplomais,                                            

atšvaitais ir kamuolį                                                  

primenančiais gardžiais                                          

apelsinais, tikime, kad vaikai                                                          

lauks kitų „Futboliuko“ turnyrų. Juk vaikai projekto metu 

ne tik sportavo, bet ir mokėsi draugiškumo: kūrė 

skanduotes, komandų pavadinimus. Prieš turnyrus 

priešininkų komandos paspausdavo vieni kitiems rankas, 

mokėsi laimėti ir garbingai pralaimėti, palaikyti ir sirgti 

už draugus. Taigi turėjome puikią galimybę ugdyti ne tik 

sveikatos stiprinimo, bet ir socialinę kompetenciją. 

 Projekto „Futboliukas“ pirmasis turnyras 

Kovo 14 d. baigėsi LFF masinio futbolo 

programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ 2011-2012 

m. projektas „Futboliukas“ pirmuoju „Gintarėlio“ turnyru                                      

„Sportuojame ir augame sveiki                                              

lietuviai“, skirtu sveikatingumo                                            

ugdymui. Jo metu atidaryta vaikų                                        

piešinių paroda „Užaugsiu sveikas                                                                

ir stiprus Lietuvos pilietis“.                                                                    

Turnyras prasidėjo personažo                                       

Dinozauriuko (meninio ugdymo                                               

pedagogė G. Ivanenkienė)                                                    

pasirodymu, Dinozauriuko gydytojos (pedagogė 

A.Skunčikienė) pasakojimu apie sporto naudą sveikatai, 

direktorės L. Bartaškienės sveikinimo žodžiu bei                 

                                 „Futboliuko“ trenerės                                                  

                                 R. Čepienės ir vaikų olimpiniu   

                                 šokiu. Futbolo aikštelėje   

                                 rungėsi 8 komandos iš   

                                 priešmokyklinių „Ežiukų“ ir   

                                 „Lašiukų“ grupių (pedagogės   

                                 L. Marcinkevičiūtė ir                  

V. Paškevičienė). „Gintarėlio“ turnyre dalyvavo  ir 

Į „GINTARĖLĮ” ATKELIAVO „FUTBOLIUKAS“ 
Darželis dalyvavo konkurse ir tapo Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės vaikų masinio futbolo vystymo                                                           

programos “Sugrąžinkime vaikus į stadionus” (SVIS) projekto „Futboliukas”  dalyviais. Projekto tikslas – naudojant                                                          
žaidimus ir pedagoginę,  „smagaus futbolo žaidimo koncepciją”, suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo                                                                 

patirties, kartu populiarinant futbolą, pritraukiant vaikus ir ugdant įvairiausius jų talentus.  

   
       Pristatymas vyko vasario 8 d. „Futboliuko“ trenerė 

auklėtoja Rasa vaikams parodė gautą naują futbolo 

inventorių, paaiškino „Futboliuko“ taisykles. Darželio 

priešmokyklinės „Ežiukų“                                                  

grupės ugdytinis Julius                                                

pademonstravo savo sportinius                                          

gebėjimus – manevringuosius                                       

veiksmus su kamuoliu. Vaikai                                                             

žaidė apšilimui skirtus žaidimus                                              

su virve, balionais, mokėsi                                              

spardyti įvarčius.  Buvo surengtas pirmasis futboliuko 

turnyras tarp darželio pedagogių. 

Projekto „Futboliukas“ pristatymas 

 
 

Sportinė pramoga vaikams 

Projekto „Futboliukas“ treniruotės 

      Nuo vasario 20 d. iki kovo 5d.                                                      

 darželyje vyko projekto                                                                     

„Futboliukas“  treniruotės, kuriose                                                      

 dalyvavo 152 ketverių– šešerių                                                  

 metų darželio vaikai. Vaikai                                                                       

 mokėsi įvairių kamuolio varymo                                  

 elementų.  

Projekto „Futboliukas“ šeimų diena  

   Vasario 25 d. priešmokyklinių „Lašiukų“ ir „Ežiukų“                                                                  

grupių tėveliai su vaikučiais buvo pakviesti į „Futboliuko“                                                     

šeimų dieną. Daug gerų emocijų sukėlė apšilimo žaidimai su 

parašiutu, kamuoliais, o ypač „futboliuko“  bendri turnyrai su 

tėveliais. 

                    „Futboliukas“  
kartu su pirmokais iš Baltupių progimnazijos  

      Pažaisti drauge futboliuką                                          

pakvietėme ir draugus iš Baltupių                                  

progimnazijos pirmos klasės.                                                        

Kartu treniruotis ir rungtyniauti                                                   

buvo smagu.  



                                                 „Padarė, padarė, gaidys     

                                           vestuves. Džium džium, džium                        

                                          džium gaidys vestuves ...”                                      

                                          dainavo visi susirinkę gegužės    

                                         15 d. į Baltupių progimnazijos 

didžiąją salę, į šventę skirtą šeimos                                              

dienai paminėti. Šia proga visus                                        

sveikino darželio direktorė                                                             

L. Bartaškienė, įvardindama                                                      

šeimos svarbą vaiko gyvenime,                                 

Baltupių progimnazijos ugdymo                                                                            

skyriaus vedėja J. Sereičikienė. 

  

                                    Onutė su Pilypuku iš „ Linksmosios          

                                     mokyklėlės“ „Lašiukų“ grupės            

                                     vaikams vedė linksmas pamokėles, o     

                                     „Ežiukų“ grupės vaikučius piratai        

                                     kvietė ieškoti paslėpto lobio. Visi 

būsimiems pirmokėliams linkėjo                                               

išlikti gerais draugais, būti                                                  

nuoširdiems, tikėti savimi.                                                    

Vaikai savo slapčiausias svajones                                                   

kartu su spalvotais balionais                                                               

paleido į saulėtą dangų. 

Respublikinis vaikų meno projektas 

                                               Į šį projektą skirtą Motinos  

                                            dienai paminėti jau ne pirmus   

                                            metus įsijungia ir mūsų        

                                           darželio pedagogės. Vaikučiai 

noriai gamino mamytėms                                                       

laivelius. Juos karpė, lankstė,                                                                                                 

klijavo, spalvino, rašė pačius                                                                                          

nuostabiausius žodžius,                        mamytei, piešė 

grupinius plakatus jūros tema.                                                 

Laivelius nešė į darželio  

 
      Mažieji dainininkai festivalį                                                           

  pradėjo Neringos Lapinskienės                                                          

  dainele „Mamai“, jiems akomponavo  meninio ugdymo   

  pedagogė G. Ivanenkienė. Vaikiška šypsena, nuoširdumu,  

  spalvingumu mūsų  dainorėliai tikrai pradžiugino mielas   

mamytes, bei visus susirinkusius salėje.  

  

„Laivelis Mamai”  
kiemelį, plukdė „upėje”, o                                                          

plakatus kabino prie                                                        

baseino sukurdami plačią                                                                

jūrų gelmę. Vakare, grojant                                                   

linksmai muzikai, vaikučiai                                                           

kvietė savo mamytes                                                        

pasivaikščioti „upės“                                                        

labirintais ir surasti tik jai skirtą laivelį. Taip neįprastai 

darželio ugdytiniai sveikino savo mamytes. 

  

„Širdelėj skamba vis lopšinė“  

„Paukščių vestuvės” 

ŠEIMA – TAI AŠ, SESĖ, BROLIS, TĖTIS IR MAMA 

                                                         Gegužės 12 dieną, Šv.   

                                                  Kotrynos bažnyčioje savo  

                                                  mielas mamytes galėjo    

                                                  pasveikinti ir mūsų darželio 

„Pop grupės” ugdytiniai (vadovė Ž.Gaspariūnienė). Šiame 

festivalyje mūsų dainorėliai dalyvauja jau antri metai.  

  Atsisveikinimo su darželiu šventė 

„Vaikystės laivas“ 

      Pavasaris vėl visus „Ežiukų“ ir „Lašiukų“ grupių 

priešmokyklinukus ir jų tėvelius sukvietė į atsisveikinimo 

su darželiu šventę „Vaikystės laivas”.                                     

Pedagogės vaikams siūlė paskutinį                                                      

kartą plaukti „Vaikystės laivu“                                         

drauge ir aplankyti įvairias                                           

vandenynų salas: užsukti į meilės,                                                     

pomėgių, išminčių, svajonių salas. 

 

      Miuzikle vaidino  ir puikiai                                                           

   pasirodė net patys mažiausieji                                                    

  „Boružėlių“, jau ūgtelėję                                                  

  „Meškučių“, „Kiškučių“,                                          

  „Gaidžiukų“, „Drugelių“,  „Papūgėlių“ ir visai užaugę  

  „Lašiukų“ grupių vaikai. Kartu su vaikais vaidino grupių  

  auklėtojos. Miuziklo scenarijaus autorė ir režisierė –                     

  meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė. 

  Po pasirodymo ugdytinė Gabriela (6 m.) pasakė: „aš taip    

  svajojau pasirodyti didelėje scenoje ir mano svajonė            

  išsipildė“. Kaip gera, kai suaugę gali padėti išsipildyti             

  vaikų svajonėms... ir pasidžiaugti buvimu kartu. 

  

Miuziklas – šeimos dienai paminėti 

Trečiasis jaunučių chorų festivalis 


