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       Spalio 20 dieną darželyje vyko akcija „Tulpės 

žiedas Tau, darželi“. Viso darželio vaikučiai ir 

darbuotojai sodino tulpių svogūnėlius į gėlyną prie 

baseino. Tikimės, kad pavasarį mus visus pasveikins 

pražydę tulpių žiedai. Dėkojame tėveliams už 

dovanotus tulpių svogūnėlius.  

SVEIKAS, MARGASPALVI RUDENĖLI,  

direktorė Laima  

Bartaškienė visus 

pasveikino su  

nauja mokslo  

pradžia, įteikė  

visoms grupėms  

aitvarų dovanas –  

šakočius. Visi sugalvojo norą ir grupės aitvaras balionu jį 

išskraidino aukštai aukštai, kad išsipildytų norai...  

AKCIJA 

         Lopšelyje - darželyje „Gintarėlis” 2011 m. pavasarį buvo  parengta ir vykdoma, o 2012m. 

rugsėjo – gruodžio mėn. tęsiama visuomenės sveikatos stiprinimo programa   „Į SVEIKATOS 
ŠALĮ” (daugiau skaityti specialiame priede „AUKIME SVEIKI VISI”) 

NAUJAI ATIDARYTA „VYTURIUKŲ” GRUPĖ  
  

„Vyturiukų” grupė – naujai atidaryta 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė 

įstaigoje. Joje apsigyveno puikus būrys mažųjų 

ugdytinių. 

„VISA LIETUVA SKAITO VAIKAMS“ 
 

prisijungė prie programos „Skaitantis vaikų darželis!“.  

Vaikams labai 

patinka klausytis 

skaitomų pasakų,  

įvairių kūrinėlių,  

jiems patinka ir  

patiems „skaityti”  

sau arba draugams.  

Smagu, kad savo  

vaikams ateina  

paskaityti pasakų 

ir mamytės, tėčiai. Visus raginame skaityti vaikams balsu 

kasdien bent po 20 minučių. 

    Tai nauja švietėjiška ir socialinė iniciatyva (Lietuvoje – 

nuo 2011 m.),  ilgalaikis projektas, skirtas visos Lietuvos 

žmonėms. Ši iniciatyva skatina vaikų, paauglių ir                   

                                                                suaugusiųjų ryšių   

                                                                stiprinimą, gerina   

                                                                vaikų emocinę  

                                                                sveikatą bei   

                                                                intelekto   

                                                                vystymąsi,   

                                                                skatina vaikus   

                                                                saugiai ir įdomiai   

                                                                augti. Mūsų  

                                                                darželis taip pat 

„TULPĖS ŽIEDAS, TAU DARŽELI”   

 Visus saulėtą rugsėjo  

trečiosios rytą į darželio  

kiemelį kvietė Drakoniukas  

(meninio ugdymo pedagogė  

G. Ivanenkienė) ir jo draugė 

mergaitė (pedagogė Laimutė  

Girdauskienė) pasitikti  

rudenėlį, sužinoti didžiųjų aitvarų paslaptis. Darželio  



                                      Gruodžio 3 d. priešmokyklinių  „Lašiukų,  „Ežiukų“,  

                                                      „Papūgėlių” grupių vaikai  

                                                     kartu su auklėtojomis  

                                                     pėsčiomis keliavo į Vilniaus   

                                                     kolegiją. Vaikai apžiūrėjo           

                                                     kolegijos auditorijas,  

                                                     biblioteką, kompiuterių  

kabinetus. Dovanų gavo karpinius angelėlius ir elniukus  

prisiminimui. 

 

 

NORIM DAUG PAMATYTI, DAUG SUŽINOTI.  
IŠVYKOS IR ŽYGIAI 

BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOJE 

     Spalio 31 d. priešmokyklinių „Lašiukų”, „Ežiukų”,     

„Papūgėlių” grupių vaikai lankėsi Baltupių  progimnazijoje. 

Vaikai apžiūrėjo biblioteką, joje esančias knygas. Būsimieji 

pirmokai apžiūrėjo klases, pasėdėjo mokykliniuose 

suoluose, rašė lentoje – pasijuto kaip tikrieji mokiniai. 

Galėjo pažaisti sporto salėje. Į šią salę priešmokyklinių                 

 

      

                                            

VILNIAUS KOLEGIJOJE 

grupių vaikučiai rinkosi ir mokyklinių atostogų metu. 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės  

L. Marcinkevičiūtė,  

V. Paškevičienė  savo 

ugdytiniams  

organizavo kūno  

kultūros užsiėmimus,  

žaidė įvairius žaidimus. 

     Spalio 23 dieną priešmokyklinės „Papūgėlių“ grupės 

vaikai ir sausio 9 d. „Ežiukų” grupės vaikai kartu su 

auklėtojomis pėsčiomis keliavo pas ugniagesius, 

netoliese esančią  

priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos III komandą.   

Vaikai galėjo apžiūrėti  

visas ugniagesių patalpas, 

įlipti į ugniagesių  

automobilius, net išbandyti 

moderniąją ugniagesių  

techniką ir pakilti keltuvu. 

Auklėtojoms pakilus  

 

 

aukštai keltuvu, vaikai sudėliojo gerai įsimintą pagalbos 

telefono numerį 112. Dėkojame  

ugdytinės Tėjos tėveliui  Andžej 

           Romeiko už turiningą  

          ekskursiją šioje tarnyboje. 

 

 IŠVYKA Į VILNIAUS PRIEŠGAISRINĘ GELBĖJIMOTARNYBĄ 



    Šio projekto metu vaikus skatinome domėtis 

pasakomis, turtinti  

vaikų rišliąją kalbą,  

ugdyti vaidybos 

gebėjimus, skatinti  

vaikų kūrybiškumą.  

Vaikai noriai klausėsi 

pasakų, rinkosi sau  

personažus, juos kūrė,  

    Priešmokyklinėse grupėse ir toliau yra  

įgyvendinama tarptautinė programa  

„Zipio draugai“, kurios tikslas – pagerinti  

emocinę vaikų savijautą padedant jiems 

įgyti socialinių gebėjimų bei išmokti  

įveikti sunkumus.  

    gamino, spalvino, klijavo,  

    puošė, improvizavo  

    vaidindami, tapdami  

    įvairių pasakų herojais.  

    Veikla vaikams suteikė  

    daug džiaugsmo. Kalbos  

    savaitę inicijavo  

    logopedė B. Bruzienė. 

KALBOS SAVAITĖ „ŽAIDŽIU PASAKĄ” 

Lapkričio 5 - 9 d.   

„ZIPIO DRAUGAI“   

„SENIŲ BESMEGENIŲ ŠALYJE” 

                                              Vasaris - sveikatingumo   

                                            mėnuo, visus skatinome   

                                            aktyviau judėti. Buvo   

                                            organizuota „Sveikatos   

                                            želmenėlių” programoje   

                                            numatyta pramoga „Mažos  

                                            pėdelės ant balto sniegelio.   

                                            Senių besmegenių diena”.  

                                            Visus vaikučius  

                                            į lauką kvietė  

pats Senis Besmegenis  pasisvačiuoti jo                                              

šalyje. Ir  maži, ir dideli net įraudę rideno                                               

sniego kamuolius, dėjo juos vienas ant kito,                                    

puošė savo senius kaštonais, kankorėžiais,                              

šakelėmis, spalvino spalvotu vandeniu.                                   

Rinko patį gražiausią. Visi džiaugėsi savo                              

sukurtais seniais Besmegeniais.  



VILNIAUS „LĖLĖS” TEATRE  

     Spalio 23 d. priešmokyklinių „Lašiukų”, „Papūgėlių”,  

„Ežiukų” grupių vaikai 

kartu su pedagogėmis 

lankėsi teare „Lėlė”.  

Vaikai stebėjo spektaklį  

„Našlaitė Elenytė  

Ir Joniukas aviniukas”,  

aplankė Gyvąjį lėlių  

muziejų, kuriame  

profesionalūs lėlininkai 

 

 

 

 

pristatė ekspoziciją, 

papasakojo apie lėlės  

teatrą. Spalio 26 d. į                                                                   

„Lėlės” teatrą keliavo                                                                           

„Gaidžiukų”, „Saulės                                                              

spinduliukų” ir                                                                        

„Kačiukų” grupių vaikai ir                                                  

pedagogės. Mažieji                                                                

ugdytiniai stebėjo spektaklį                                        

„Coliukė”. 

  

PAKVIPO DARŽELIS DUONUTE 

   Mūsų darželį sausio 25 d. aplankė teta Rasa iš VŠĮ  

„Projektai šeimai“.  Ji vaikučiams pristatė edukacinę 

programą „Kepaliukas“- papasakojo kaip ir iš ko 

kepama duonelė. Vaikai patys minkė, formavo mažus 

kepalėlius. O kol duonutė kepė, klausėsi tetos Rasos  

pasakos,  įvairių istorijų. Buvo skanu paskanauti savo 

paties išsikeptos duonutės. 

 
„MIŠKO PASAKA” 

ir savo charakterį.  

Vaikučiai klausėsi 

 įvairių dainelių,  

išgirdo kiekvieno  

sutiktojo gyventojo                                                                             

garsą, grojo  

„Gyvame orkestre”. 

  EDUKACINĖS PROGRAMOS 
  Darželyje didelį dėmesį skiriame įvairioms išvykoms, edukacinėms programoms, kurios yra finansuojamos iš mokinio  

krepšelio lėšų. 
PROGRAMA „LIKĘ ŽIEMOTI” 

    Lietuvos ornitologų draugijos narys Gediminas 

Petkus pakvietė darželio ugdytinius į susitikimą. 

Ornitologas vaikams 

pasakojo apie paukštelių 

gyvenimą, apie tuos  

Skraiduolius, kurie lieka  

žiemoti Lietuvoje.  

Vaikai sužinojo, kurie 

paukšteliai gyvena šalia  

mūsų, kurie atokiau nuo 

 

 

 

 

  

  žmonių. Galėjo pamatyti juos 

  ekrane, stebėti pro teleskopą.  

  Vaikai sužinojo, kaip reikia  

  paukštelius maitinti, jais  

                                                        

  rūpintis visą žiemą. Draugija  

  dovanojo darželiui didžiulę  

  lesyklą paukšteliams ir plakatą  

 „Pažink žiemojančius paukščius”. 

  
GLOBOJAME ŽVĖRELIUS 

                                                      Edukacinės muzikinės   

                                                  programos „Miško pasaka”                      

                                                  metu vaikai susitiko su   

                                                  įvairiais miško gyventojais,   

                                                  kurie kiekvienas turėjo po   

                                                  instrumentą (kankles,   

                                                  birbynę, lumzdelį ir kt.) 

                                                     Priešmokyklinių grupių  

                                                    vaikai kartu su Baltupių              

                                                    progimnazijos 2 klasės    

                                                    mokiniais keliavo į parką   

  aplankyti mažųjų miško draugų- žvėrelių. Kartu su    

  pedagogėmis ir Miškų urėdijos ornitologu nešė žvėreliams   

  lauktuvių: įvairių daržovių, šieno. Visas gėrybes sudėjo į   

  atneštas ėdžias, kurias pastatė patogioje žvėreliams vietoje. 

  



  
darželių, dalyvaujančių  „Futobiuko“ projekte, 

ugdytinėmis į stadioną įvedė Lietuvos ir Slovakijos 

rinktinių žaidėjus,  

švenčiant Lietuvos 

Futbolo 90 – metį, 

mergaitės 

pasipuošė  

specialiai šiam 

renginiui skirtais 

marškinėliais.  

 

Į STADIONĄ KARTU SU FIFA 2014 PASAULIO ČEMPIONATO ATRANKOS 
RUNGTYNIŲ ŽAIDĖJAIS  

 

  
PROJEKTO „FUTBOLIUKAS“ FESTIVALIS 

profesionalūs futbolo žaidėjai: LFF I lygoje žaidžiantys 

„Trakų" futbolo klubo žaidėjai Andžėjus Romeiko ir 

Virmantas Lemežis. Visi turėjo galimybę iš arti pamatyti ir 

nusifotografuoti su 

Lietuvos rinktinės  

futbolininkais,  

kurie atvyko į 

treniruotę ruoštis  

2014 m. pasaulio  

čempionato  

atrankos 

rungtynėms su   

Slovakija. Daugiau informacijos: 

http://www.lff.lt/lt/article/lff_stadione_darzelinukai_smagiai_

pazaide_futbola_su_teveliais 

 

       Mūsų darželio auklėtiniai kartu su tėveliais ir 

pedagogėmis Rasa Čepiene, Gitana Buivydiene  

rugsėjo 5 dieną dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos 

stadione vykstančiame 

„Futboliuko“  

festivalyje. Aikštėje,  

kurioje žaidė  

Lietuvos ir Slovakijos  

nacionalinės rinktinės,  

vaikai kartu su tėvais  

spardė kamuolį, atliko  

įvairiausius pratimus, linksmai kartu praleido laiką. Savo 

atžalas į renginį atsivedė „Gaidžiukų” ir „Saulės 

zuikučių” grupių tėveliai. Galime pasidžiaugti, kad 

šventėje dalyvavo darželio ugdytinės, kurių tėveliai - 

      Rugsėjo 7 dieną LFF projekto „Futboliukas” 

organizatoriai 

pakvietė darželio 

ugdytinius į Lietuvos 

futbolo federacijos 

stadioną, kuriame 

vyko FIFA Pasaulio  

čempionato 2014  

atrankos rungtynės 

Lietuva - Slovakija.  

Net šešios „Lašiukų“ grupės ugdytinės kartu su kitų  

„FUTBOLIUKO” DRAUGIŠKOS 
                                         TARPUSAVIO RUNGTYNĖS  

    Darželyje vyko futboliuko rungtynės, kuriose vaikai varžėsi 

tarp grupių. Vasario mėnesį buvo suorganizuota 

priešmokyklinių grupių vaikučiams draugiškos futboliuko 

rungtynės. Mažiesiems sportininkams labai patinka žaisti 

futboliuką. Rungtyniaudami vaikai parodo gražų, entuziastingą, 

pilną emocijų žaidimą, kuriame nugali draugystė. 

 

 

 

JUDAM IR SPORTUOJAM 

http://www.lff.lt/lt/article/lff_stadione_darzelinukai_smagiai_pazaide_futbola_su_teveliais
http://www.lff.lt/lt/article/lff_stadione_darzelinukai_smagiai_pazaide_futbola_su_teveliais


                                                     Belaukiant Šv. Kalėdų   

                                                    ugdytinių tėvelius   

                                                    kvietėme kartu  kurti  

                                                    nuotaikingą aplinką   

                                                    darželyje, dalyvaujant     

                                                    bendruomenės parodoje.                                                                      

                                                    Kvietėme kartu su vaiku  

                                                    pagaminti Kalėdų 

žvaigždelę. Koridoriuose suspindo daug nuostabių, įvairia 

technika pagamintų žvaigždelių. Manoma, kad 

 

   ŠV. JUOZAPO MOKYKLOJE 

  

   Šv. Juozapo mokyklos ir Baltupių progimnazijos 1-2  

klasių mokiniai  

svečiavosi mūsų  

lopšelyje – darželyje  

„Gintarėlis”. Vaikai  

galėjo pasižiūrėti  

šventinį spektaklį  

„Senojo skersgatvio  

istorija”. 

    Mūsų darželio 

priešmokyklinių  

„Papūgėlių“,  „Lašiukų” 

grupių vaikai ir pedagogės  

svečiavosi Šv. Juozapo  

mokykloje. Vaikai stebėjo 

1-2 klasės mokinių sukurtą  

spektaklį „Kalėdų istorija”.   

 

SVEČIUOSE MOKINIAI 

DŽIUGU DALINTIS GERUMU IR ŠILUMA 
  
 

 

        GERUMO AKCIJA - PARODA  

„PRADŽIUGINKIME VIENIŠUS ŽMONES” 
      Darželyje jau tradicija tapo surengti gerumo akciją – 

parodą „Pradžiuginkime  

vienišus žmones”.   

Norime padėkoti visiems 

ugdytinių tėveliams,  

kurie savo dovanėle  

pradžiugino laukiančius 

senelius  Gerontologijos 

ir reabilitacijos centre,  

prisidėjo kuriant gėrio,  

atjautos, pagarbos  

nuotaiką. Ačiū Jums!  

Visos dovanėlės buvo  

įteiktos Gerontologijos  

ir reabilitacijos centre  

koncerto metu, kuriame 

dainavo „Pop grupės”  

dainininkai.  

PARODA „PATEKĖJO ŠV. KALĖDŲ ŽVAIGŽDELĖ, ĮSIŽIEBĖ MEILĖ 
 VAIKUČIŲ ŠIRDELĖN“ 

 žvaigždelėmis puošiami namai simbolizuoja viltį ir laimę. 

Ačiū visiems tėveliams už  

žvaigždelės spindesį! 

ADVENTO VAKARAS  
   Adventas – susikaupimo ir laukimo metas, kuomet visi 

ruošiasi didžiausiai metų šventei – Kalėdoms. Tokiu  

metu norisi visiems pabūti drauge, pasidalinti džiaugsmu. 

Jau antri metai  

darželio kolektyvas  

kvietė savo  

ugdytinių tėvelius  

bei artimuosius į  

tradicija tapusį  

adventinį vakarą, 

kuriame svečiavosi  

Šv. Juozapo kunigų 

 seminarijos diakonas Tomas Paliukėnas ir Vilniaus kolegijos    

 ansamblis „Želmuo”, vadovė Dalia Vaicenavičienė. Kartu 

 praleistas laikas suteikė nuostabius patyrimus ir emocijas.   



SUSITIKIMAS SU KALĖDŲ SENELIU 
                                  Visus darželio vaikučius su pilnu maišu         

                             dovanų gruodžio 13-14 d. aplankė Kalėdų  

                             senelis su Snieguole. Vaikai kartu su                 

                             auklėtojomis ruošėsi šiam susitikimui: mokėsi  

                             dainelių,  

                             eilėraščių,  

                             kūrė įvairias  

                             pasakas,  

                             kurias rodė 

                             Seneliui. 

 

SENOJO SKERSGATVIO ISTORIJA 
                                                              Tai muzikinis   

                                                         spektakliukas,                       

                                                         kurio scenarijaus   

                                                         autorė ir režisierė   

                                                         meninio ugdymo   

                                                         pedagogė Giedrė   

                                                         Ivanenkienė. 

                                                         Tai istorija apie  

                                                         Ponią (auklėtoja                 

S. Kubertavičienė), kuri pasakoja savo mamos istoriją 

apie kaminkrėtį (auklėtoja S. Smirnova) ir Eglutę (S. 

Verbel). Kaminkrėtys padovanoja jai savo žibintą, kuris 

apšviečia Eglutę ir ji pradeda spindėti. Tada Eglutę visi 

pamato. Pastebi nykštukai (auklėtoja L. Marcinkevičiūtė ir 

„Lašiukų” gr. berniukai). Atūžia Pūga (meninio ugdymo 

pedagogė G. Ivanenkienė su snaigėmis („Kačiukų” gr. ir 

„Lašiukų” gr. mergaitės). Džiaugiasi  Senis  Besmegenis 

(auklėtoja R. Čepienė) su  

Besmegeniukais ( „Kačiukų” 

gr. berniukai), dainuoja  

„Ledinės gėlės („Lašiukų”   

 gr. mergaitės), o gražuoliai  

Varvekliai  (auklėtoja  

L. Chabenskaja ir  

 „Gaidžiukų“ gr. vaikai.) 

net tirpsta iš laimės. Visiems buvo gera - juk Kalėdos. 

TRIJŲ KARALIŲ ŽINIA 

                              Sausio 8 d. darželio vaikus   

                                               aplankė trys Karaliai      

                                               (pedagogės A. Čeponienė,         

                                               Laimutė Girdauskienė,  

                                               S. Kubertavičienė). Jie   

                                               atnešė parodyti vaikams   

                                               dovanas,  kurias kadaise nešė   

                                               kūdikėliui į Betliejų. Karaliai            

                                               visiems linkėjo sveikatos,   

  

                                            

būti žingeidiems, 

žvaliems.  

Atsisveikinimui su 

eglute meninio  

ugdymo pedagogė  

G. Povilaitienė  

pasekė vaikams  

pasaką „Kiekvienam  

sava vieta”. 

„ŽIEMA, ŽIEMA BĖK IŠ KIEMO” 
    Užgavėnės - viena triukšmingiausių ir linksmiausių žiemos švenčių. Visi laukiame pavasario, todėl vasario 12 d. su 

šurmuliu vijome žiemą. Būrys persirengėlių kartu su Kanapiniu ir Lašininiu vaikščiojo po grupes ir visus kvietė į lauką 

sužinoti kas nugalės. Kanapinis buvo stipresnis. Dainavome, šokome, voliojomės sniege, džiaugėmės, kad žiema jau 

iškeliaus. Sudeginę Morę, prisivalgėm blynų. 

                                                                                       



    Praėjusių metų pavasarį kartu su parneriais iš Norvegijos (privatus darželis „Learinsverkstedet AS“)  ir Latvijos 

(privatus darželis „Creakids“) mūsų darželio pedagogės dalyvavo Nord Plus Junior projekto paraiškos teikime. 

Parengtas tarptautinis projektas „Kūrybiški vaikai“ laimėjo konkursą ir gavo finansavimą.  

   Iškelti svarbiausi projekto tikslai: pasidalinti gerąja patirtimi gerinant padagoginio darbo organizavimą ir planavimą, 

pasidalinti patirtimi ankstyvojo amžiaus vaikų nuo vienerių iki trejų metų ugdyme, susipažinti su gamtos/lauko 

programa, pasisemti gerosios patirties vaikų socialinės kompetencijos ugdymo srityje.  

    Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko 2012 m. lapkričio 26 - 28 d.  

Mūsų darželio direktorė Laima Bartaškienė, pavaduotoja ugdymui Gitana  

Buivydienė ir projekto koordinatorė Daina Kajina iš Latvijos lankėsi Norvegijoje  

bei Latvijoje įstaigų vadovų susitikime. Vadovės aplankė 6 įstaigas, susipažino su 

 jų ugdymo metodika, pasidalino savo vadybinio darbo patirtimi.  

Sausio 30 - vasario 1 d. darželio pedagogės Rasa Čepienė, Rasa Daškevičiūtė,  

Laimutė Girdauskienė, Indrė Sudintaitė kartu su pedagogėmis iš Latvijos vyko į  

                                                              pedagogų susitikimą Norvegijoje,  

                                                              privačiame darželyje „Learinsverkstedet  

                                                              AS“. Susipažino su grupių struktūra, 

                                                              vykdoma veikla, šiuolaikiško ugdymo metodais, dalyvavo lauko programoje -      

                                                              žygyje, stebėjo socialinio ugdymo „Širdies“ programos  veiklą. Susipažinome su   

                                                              pedagoge Dovile išeive iš Lietuvos, kuri  dalinosi savo patirtimi: „tokiame   

                                                             darželyje vaikai auga artimesni gamtai, turi labai daug galimybių lavinti                 

                                                             stambiają motoriką, geriau koncentruoja dėmesį, yra kūrybiškesni, mažiau   

                                                             konfliktų tarp vaikų“. Šiame darželyje vyresni vaikai nemiega, mažieji miega   

                                                             vežimėliuose ir tik lauke, tam skirtoje patalpoje. 

    Vasario 4- 6 d. įvyko vadovų susitikimas Lietuvoje. Mūsų lopšelyje - darželyje  

„Gintarėlis“ lankėsi projekto kordinatorė Daina Kajina iš Latvijos ir įstaigų vadovės  

Ivona Linstad, Lill iš Norvegijos. Šiam susitikimui „Gintarėlio“ pedagogės paruošė  

salėje metodinių priemonių parodą. Prie apskrito stalo aptarėme šių priemonių  

naudą ugdyme. Pristatėme pačių pedagogių sukurtas sportines priemones, dalinomės 

idėjomis, patirtimi, kaip priemones sėkmingai integruoti įvairiose veiklose. Viešnios 

iš Latvijos ir Norvegijos aplankė lopšelį - darželį „Giliukas“, lopšelį - darželį  

„Pilaitukas“. Vasario 13 -14 d. pedagogės Svetlana Smirnova, Lina Stankevičienė,  

                                                          Ramunė Turlaitė, Sabina Verbel vyko į  

                                                          pedagogių susitikimą Latvijoje. Vasario 14 – 15 d. pedagogų grupės iš Latvijos ir    

                                                          Norvegijos lankėsi mūsų lopšelyje- darželyje „Gintarėlis“. Buvo supažindinti su   

                                                          ugdymo sąlygomis, aplinka, lankėsi grupėse,  

                                                          apžiūrėjo priemones, stebėjo grupių auklėtojų 

                                                          organizuotas veiklas. Svečiai buvo pakviesti  

                                                          padirbėti projektinėje – kūrybinėje veikloje  

                                                          „Sukurk žuvį“, kūrybinėse dirbtuvėlėse kartu su 

                                                          vaikais „Papūgėlių“ grupėje. Svečiai iš Latvijos  

ir Norvegijos aplankė lopšelį - darželį  „Medynėlis“. Šio darželio pedagogės noriai 

pasidalino savo pedagogine patirtimi, darbo su vaikais metodais. Tikime, kad ta  

patirtis sukaupta projekto metu bus naudinga visų šalių pedagogams. 

  
   

 

SIEKIAME UGDYMO KOKYBĖS. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS 
 TOBULINIMO SEMINARAI, PROJEKTAI, PARODOS 

      Vasario 21 d. darželyje vyko seminaras 

„Ikimokyklinio amžiaus vaiko individualių gebėjimų 

tobulinimas”, kurį vedė „Mokymo centro” lektorė Irena 

Žemaitytė. 

TARPTAUTINIS PROJEKTAS NORDPLUS JUNIOR „KŪRYBIŠKI VAIKAI“ 

    Darželyje lapkričio 26 d.  Vyko seminaras „Mokytojo 

įvaizdžio stiprinimas, pažįstant ir tobulinant savo 

asmenybę”,  kurį vedė „Mokymo centro” lektorė Asta 

Blandė, vyr. psichologė- praktikė.  



RUDENS PARODA – MUGĖ „SODO KRAITĖ” 

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

„Sodo kraitė”, kartu su savo ugdytiniais pristatė kurtus eksponatus: „Mikė                                                                              

Pūkuotukas keliauja į svečius”„Meškučių”,  

„Vyturiukų”grupių vaikai ir  

pedagogės  Laimutė 

Girdauskienė, A. Skunčikienė,  

A. Čeponienė, L. Chabenskaja,  

„Voras”  - priešmokyklinio  

ugdymo  pedagogės  

L. Marcinkevičiūtė,  

V. Paškevičienė,  „Saulėgrąža”-  

pedagogės  S. Smirnova, R. Turlaitė, I. Sudintaitė. Darželio  

kiemelyje „Meškučių” grupės vaikai ir auklėtoja   

A. Skunčikienė sukūrė mažajį draugą Mikę Pūkuotuką.  

PARODA „AŠ KŪRYBINGA ASMENYBĖ“  

    Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų  metodinės 

tarybos organizuotoje pedagogų darbų nuotraukų 

parodoje „Aš kūrybinga asmenybė“ dalyvavo mūsų 

darželio pedagogės Laimutė Girdauskienė  -„Pavasario 

spindesys”, S. Kubertavičienė  - 

pirštininės lėlės, pasaka, „ Ropė”,  

L. Marcinkevičiūtė – „Šerkšnas”,  

V. Paškevičienė  - „Pynimėlis”,                      

A. Skunčikienė “ - „Pagrandukas”.  

Galime pasidžiaugti pedagogių  

L. Marcinkevičiūtės,  

 

 

V. Paškevičienės darbais, kurie  

buvo eksponuojami parodoje  

Vilniaus savivaldybės II – ame  

aukšte prie tarybos salės  

sausio 7-18 d.  „Pavasario spindesys” 

„Pagrandukas”  „Šerkšnas”  „Pynimėlis”  

      2012 m. lapkričio 28 d.vykusioje ataskaitinėje  

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų  

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“konferencijoje 

pedagogės Laimutė Girdauskienė, Alina Čeponienė 

pristatė stendinį pranešimą „Judrus, saugus ir  

sveikas vaikas darželyje ir šeimoje”. 

KONFERENCIJA „JUDRUS, SAUGUS  
IR SVEIKAS VAIKAS DARŽELYJE IR  

ŠEIMOJE“  

    Vasario 1 d. savivaldybėje vyko visuomenės sveikatos 

programų įgyvendinimo gerosios patirties sklaida. Mūsų 

pedagogės pristatė stendinį pranešimą „Įsveikatos šalį”  apie  

įstaigoje įgyvendintą visuomenės sveikatos programą. 

PARODA „SVEIKAS MAISTAS. VAISIAI IR DARŽOVĖS” 

     Kiekvienos grupės pedagogių komanda sukūrė po 

vieną metodinę priemonę, kurių tikslas - turtinti grupės 

aplinką sveikatingumo tema pačių pedagogių kartu su 

vaikais pasigamintomis priemonėmis, puoselėti 

kūrybiškumą, ugdyti vaikų įvairias kompetencijas. 

SKLAIDOS KONFERENCIJA  



Laikraščio "Gintarėlio blyksnis“ redakcija : 

Redaktorė direktorė L. Bartaškienė 

Redaktorės pavaduotojos: direktorės pavaduotoja  

ugdymui G. Buivydienė,  

pedagogės: L. Girdauskienė, A. Čeponienė 

Leidėjai: puiki ugdytinių tėvelių komanda 

            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 
 

T. PETREIKIO ŠOKIŲ STUDIJOJE „DAILĖS STUDIJOJE”, „POP GRUPĖJE” 

 

ANGLŲ KALBOS UŽSIĖMIMUOSE  

 „NIAT NAM” KOVOS MENO 
TRENIRUOTĖSE 

KERAMIKOS  
UŽSIĖMIMUOSE  

     Ugdytinių, lankančių 

T. Petreikio šokių studiją, 

tėveliams smagu  

pasižiūrėti kokių šokių jų 

mažieji išmoko. Vadovė  

M. Narkevičienė. 

     Anglų kalba į vaiko pasaulį ateina dainelės, žaidimo ar  

eilėraščio forma, jie net nepastebi, kad mokosi. Tiesiog        

                                                puikiai leidžia laiką šaunių  

                                                draugų kompanijoje.  

                                                Vadovė Jūratė visus vaikučius  

                                                moko anglų kalbos  kartu su                                                                                                            

                                                katinu Cookie, kuris kalba tik                                

                                                angliškai ir jo draugais                       

                                                kengūra Lulu ir antinu                                      

                                                Densel. 

 

vaikai patiria teigiamų  

emocijų, lavina kūrybinį  

mastymą, mokosi  

išreikšti savo mintis   

lipdinyje. Vadovė  

Audronė Vaškevičiūtė. 

 

   ,,Dailės terapija suteikia galimybę kalbėti rankomis, 

klausytis akimis, liesti širdimi." (H. B. Langarten). O 

muzika atveria savitą garsais grįstą pasaulį į vaikučio širdį 

- visa tai vaikams suteikia vadovė Živilė Gaspariūnienė. 

kartu su trenere Diana  

Kunkevič vaikai įgauna  

energijos, dvasios  

ramybės, ugdoma  

valia ir drąsa.  

DARŽELYJE ORGANIZUOJAMAS PAPILDOMAS UGDYMAS 

KALBA VAIKAI 

     Emilija džiaugiasi: ,,Aš kai būsiu didelė, tai eisiu į 

mokyklą!”, o Lukas pažvelgia į ją ir sako: ,,Aš gi matau, 

kad tu dar nedidelė”. 

     Rasa paaiškina draugėms, kaip atrodo Lietuvos 

vėliava: ,,Žalia vidurinė, raudona nevidurinė ir geltona 

nevidurinė”. 

    Viktorija samprotauja: ,, Aš du savaitgalius pabuvau 

namuose ir jau užaugau”. 

 

    Luka rodo Lietuvos žemėlapį auklėtojai ir pasakoja: ,,Aš  

gyvenu Vilniuje, o tu darželyje?”. 

    Milda kalbasi su draugėmis: ,,Aš pati jau moku plaukus  

maudyti”. 

    Kotryna giriasi: ,,Aš jau pažįstu visus žvėrelius - mane 

tėtis išpažino”. 

   Greta įspėja žaidžiančius draugus: ,,Oi, jau čia triukšmo 

garsas!”. 
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