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 vaikus domėtis tėčio, mamos,  

auklėtojų vaikyste,  

supažindinome  ugdytinius su 

tėvelių vaikystės žaislais,  

stengėmės mokyti vaikus 

saugoti, tausoti žaislus.  

PARODA  

„IR AŠ MAŽAS BUVAU”  
                                                           Kovo 11-osios proga   

                                                      darželio galerijoje   

                                                      buvo atidaryta tėvelių   

                                                      vaikystės žaislų bei   

                                                      darbuotojų vaikystės     

                                                      nuotraukų paroda „Ir aš   

                                                      mažas buvau“.   

                                                      Parodos tikslas –   

                                                      netradiciniu būdu                                 

                                                      švęsti Kovo 11-ąją,  

                                                      Lietuvos    

                                                      Nepriklausomybės  

                                                      atkūrimo dieną.    

                                                      Stengėmės skatinti  

                                                       

 

 Šventiniame renginyje „Pinu dainų vainiką, tau tėvyne”, 

kurį vedė pedagogės L. Girdauskienė, R. Daškevičiūtė, 

„Meškučių“, „Saulės 

zuikučių“, „Boružėlių“,  

„Gaidžiukų“,  

„Kačiukų“,  

„Vyturiukų“ grupių  

vaikai trispalvėmis  

gėlėmis puošė  

Lietuvos kontūrą,  

dainavo, šoko, 

deklamavo. Kiekviena grupė dėliojo iš didelių kaladėlių 

šalies vėliavą, o kad ji plevėsuotų drauge pūtė –  

„kėlė vėją” ir susikabinę už rankų įsivaizdavo,  

kad yra tvirti ir stiprūs, kaip ąžuoliukai. Šventėje 

„Mano brangiausia Lietuva“ „Spinduliukų“,  

„Viščiukų“, „Kiškučių“, „Drugelių“ grupių  

ugdytiniai savo meilę  Lietuvai reiškė žodžiu,  

                                                         daina, šokiu.   

                                                         Kiekvienos 

                                                         grupės 

                                                         vaikučiai kūrė  

                                                         savąją pilį iš spalvotų  

                                                         kaladėlių,                

                                                         simbolizuojančių  

                                                         Lietuvos vėliavos  

                                                         spalvas. Renginį 

 

vedė pedagogė 

D. Semėnienė.  

Priešmokyklinio  

ugdymo grupių vaikai 

varžėsi viktorinoje  

„Mano tėvynė –  

Lietuva“. Ugdytiniai 

buvo susiskirstę pagal  

tautines spalvas į  

komandas. „Papūgėlių“ grupės vaikai – žalioji komanda, 

„Lašiukai“ – geltonoji, o raudonoji komanda - „Ežiukų“ 

grupės vaikai. Įvairūs klausimai apie Lietuvos istoriją,  

                                     geografiją, tautinę atributiką skatino 

                                     vaikus  mąstyti,  prisiminti ką žino 

                                     apie savo šalį. Renginį vedė  

                                     priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

                                     L.Marcinkevičiūtė. Visi drauge  

 

 

 

 

džiaugiamės ir tikime, 

kad vaikai pažins šalį,  

kurioje gyvena,  

sužinos, kuo Lietuva  

įdomi, savita.  

 

„PINU DAINŲ VAINIKĄ, TAU TĖVYNE”               VIKTORINA „MANO TĖVYNĖ – LIETUVA“  
  „MANO BRANGIAUSIA LIETUVA“  

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI SKIRTI RENGINIAI 



 
                              berniukai – mamytes,   

                                             linksmai sukosi disko ir      

                                             valso šokių ritmu   

                                             (vadovė  M. Narkevičienė).   

                                             Dainą „Visiems mažiems ir     

                                             dideliems“ atliko 

„Papūgėlių“ grupės jungtinis ansamblis kartu su Igno 

tėveliu Mindaugu (gitara), ir Deimantės mama Daiva 

(fortepijonas). Jaudinantis dueto Liudviko (fortepijonas)  

ir Lino (obojus) Šalnų  

pasirodymas, jie atliko  

klasikinės muzikos 

kūrinius. „Spinduliukų“ 

grupės ugdytinės Ūlos  

mama Renata visus  

susirinkusius mokė  

muzikos klausymo meno.  

                                                   Koncertą vainikavo 

                                                   operos ir baleto teatro   

                                                   solistės primabalerinos   

                                                   Olgos Konošenko šokis. 

                                                   Šiltą ir jaudinančią  

                                                   šventę, dėkodama  

                                                   tėveliams ir vaikams     

užbaigė darželio direktorė, renginio iniciatorė Laima 

Bartaškienė. Gerbiamas svečias Vilniaus miesto 

švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 

Gintaras Petronis išsakė daug gražių, įvertinančių 

bendruomenės pastangas žodžių, darželiui dovanojo 

„Vytį” ir pasiūlė naują renginio idėją – įstaigos vaikų ir 

jų senelių projektą. Dėkojame gerbiamam departamento 

direktoriui! 

  

 
 

                                         Kovo 7 dieną  jau                                               

                                                      trečiasis, tradicija tapęs   

                                                      tėvų ir vaikų projektas,   

                                                      sukvietė visus  paminėti   

                                                      Lietuvos Nepriklausomybės  

                                                      atkūrimo dieną. Visi drauge  

                                                      eilėmis, dainomis ir šokiais 

pagerbėme savo šalį Lietuvą. Renginį vedė darželio 

„Papūgėlių“ priešmokyklinės grupės ugdytinis Justas ir jo 

auklėtoja I. Sudintaitė.  

Koncertą pradėjo  

„Saulės zuikučių“ grupės  

vaikai ir tėveliai sugiedoję  

„Tautišką giesmę“.  

„Ežiukų“ grupės ugdytinė 

Austėja su tėveliu Donatu  

deklamavo  

J. Marcinkevičiaus  

                                   eilėraštį „Dainuoju Lietuvą“. Visus   

                                   nustebino jungtinis lopšelio „Boružėlių“                           

 

 

 

 

 

 

 

grupės  tėvelių ir  

vaikučių  projektas  

„Myliu Lietuvą“. „Šoka kiškis, šoka lapė“- tai lietuvių 

 liaudies daina, kurią atliko „Drugelių“ grupės šaunioji 

Kaukėnų šeima. Ne vieną sužavėjo „Daina apie tėtį“, kurią 

 

 

                     

 

             

 

 

 

                                         

sudainavo „Meškučių“ grupės vaikučiai su savo tėčiais. 

Tapybos technikos ant vandens vingrybes rodė  ir mažuosius 

mokė kaip pasigaminti spalvingąjį piešinį: „Mūsų spalvos: 

geltona, žalia, raudona“ „Gaidžiukų“ grupės Herkaus mama 

Edita. Į fantazijos šalį „Kačiukų“ grupės ugdytinio Bernardo 

brolis Simas visus lydėjo gitaros garsais, o darželio                         

T. Petreikio šokių studijos  mergaitės, pasikvietusios tėvelius,  

                          
„SAVO MAŽOM RANKELĖM APGLĖBKIM GIMTĄ ŠALĮ“ 

  TĖVŲ IR VAIKŲ PROJEKTAS 



tapė akvarele, guašu. Jas  

kabino priešmokyklinukų 

sukurtame labirinte. O  

kiek džiaugsmo buvo  

kuriant labirintą! Kiek  

idėjų  buvo pasiūlyta  

kaip turėtų atrodyti  

labirintas, kaip į jį įeiti, kaip sukabinti skareles. Buvo 

sunku išsirinkti iš vaikučių pateiktų popieriaus lape 

nubraižytų projektų. Bet draugiškai nutarę priėmė vieningą 

sprendimą ir kibo į darbą. Mažieji entuziastai puikiai patys 

darbavosi kaldami kuoliukus, žingsniais matuodami 

atstumus tarp jų, skaičiuodami ar visų draugų sutilps 

skarelės. Visi džiaugėsi savo pakabinta mamytei skarele.  

 
draugų sukurtais  

įvairiausiais daikčiukais,  

kuriuos labai norėjosi  

parduoti... O kiek  

džiaugsmo buvo, kai  

nupirkdavo! Mugėje galima buvo  nusipirkti karštos 

vaistažolių arbatos, o prie arbatos ir kokį sausainį, meduolį, 

ar pyrago gabalėlį. Dėkojame mamytėms už skanius 

ragaišius! 

 

  „SU MARGUČIŲ PINTINĖLE“ 

RESPUBLIKINIS VAIKŲ MENO PROJEKTAS ,,SKARELĖ MAMAI 2013“ 
 

TRADICIJA TAPĘ RENGINIAI 

                                                          Tai vaikų meno   

                                                         projektas skirtas  

                                                         Motinos dienai   

                                                         paminėti. Šio projekto  

                                                         tikslas - išgyventi   

                                                         vaikams kūrybos 

džiaugsmą netradiciškai  

švenčiant Motinos 

dieną. Kiek meilės, kiek 

kūrybos vaikai įdėjo į  

savo Mamai kuriamas  

skareles. Jas kūrė ant  

įvairiausio audinio,  

puošė įvairia technika –  

KAZIUKO MUGĖ  

            

                                                        Atgimimo šventės -  

                                                       Velykų laukėme su   

                                                       nekantrumu. Vaikai 

                                                       su auklėtojomis   

                                                       domėjosi Velykų  

                                                       papročiais ir  

                                                       tradicijomis, tapė, 

aplikavo ir kitaip puošė margučius, savo darbeliais 

gražino grupių aplinką.  

Visiems gera buvo būti 

kartu, šokti, dainuoti,  

rungtis estafetėse,  

bendrauti su Velykų  

bobute, Kiškučiu,  

Vištele, Gaideliu.  

Ridenti margučius visi 

skubėjo į grupes. 

 

                                     Puoselėjant liaudiškas   

                                                        tradicijas mūsų   

                                                        lopšelyje - darželyje   

                                                        kovo 1-ąją vėl   

                                                        šurmuliavo Kaziuko   

                                                        mugė. Šiai mugei 

ruošėsi visa darželio bendruomenė: kas mezgė, siuvo, 

klijavo, piešė, kas ankstų rytą kepė ragaišį... Skambanti 

lietuvių liaudies muzika visus kvietė pasidžiaugti savo ar 

,,SKARELIŲ LABIRINTAS MAMAI” 

AKCIJA ,,DAROM” 

      Tradicinė pavasarinė  

švarinimosi akcija  

„Darom“  šiemet vėl  

visus kvietė po žiemos  

susitelkti ir padirbėti.   

Mūsų darželyje tėveliai 

ir vaikučiai su  

pedagogėmis visą  

savaitę triūsė, tvarkėsi,  

švarino aplinką savo  

aikštelėse. Vaikučiai  

labai noriai įsijungė į 

darbus: rinko šiukšles,  

krovė į vežimėlius,  

patys stengėsi išvešti –  

buvo puikūs padėjėjai.  

 

 

 



ŠEIMOS ŠVENTĖ  „PRINCESĖLĖS FLEITA” 
             Tai miuziklas, meninio udgymo pedagogė                        

G. Ivanenkienė, skirtas šeimos dienai paminėti. Gegužės 

16,17 d. darželio pievelėje pražydo  gėlės - pedagogė 

L.Stankevičienė, „Drugelių”, „Saulės zuikučių“ grupių 

mergaitės. Jomis pasigrožėti suskubo Paukštis su 

Paukščiukais - pedagogė A.Čeponienė ir „Vyturiukų“       

grupės vaikučiai, suošė medžiai „Kiškučių”, „Gaidžiukų”, 

„Saulės spinduliukų“ grupių berniukai, atskrido boružėlės 

„Drugelių” grupės berniukai, atskrido Bitė - pedagogė 

L.Marcinkevičiūtė ir  bitutės „Lašiukų“, „Ežiukų“ grupių 

mergaitės. Atropojo darbščiosios Skruzdėlės su 

Skruzdelytėmis - pedagogės R.Čepienė, L. Milaševskienė, 

„Gaidžiukų“, „Kiškučių” grupių mergaitės. Pasirodė  

vabalai su Vabaliukais „Ežiukų“, „Papūgėlių“, „Lašiukų“  

 

„Aš užaugau" 

  „Naktis darželyje” 

   Šventės dieną iš pat ankstyvo ryto priešmokyklinukus 

sveikino jaunesnieji draugai „Gaidžiukų” ir „Spinduliukų“ 

grupių vaikai ir pedagogės, linkėjo kuo geriausios kloties, 

dovanojo ąžuolo vainikus. Būsimieji pirmokėliai šventiškai 

nusiteikę sakė „Sudie” darželiui. „Lašiukų” ir „Ežiukų” 

grupių vaikučiai nutarė paskutinį kartą drauge leistis į 

kelionę autobusu. Sustodavę įvairiose stotelėse: „Pomėgių”,  

 ieškojo lobio, pūtė burbulus. Naktipiečiams užsisakė  

 picas, skaniai užvalgę dainavo, o sutemus vaikščiojo po    

 darželį su prožektoriais, sekė baisias istorijas. Žaidė mini    

 talentų pasirodymus, žiūrėjo filmą. Buvo gera kartu. 

 

grupių berniukai. Per pievelę vingiavo upeliukas – 

pedagogės L. Chabenskaja, V. Paškevičienė. Jame 

šokinėjo akmenukai „Boružėlių”, „Viščiukų”  grupių 

vaikučiai. Šalia esančioje baloje strykinėjo varlytės 

„Meškučių”, „Spinduliukų” grupių vaikai, jas gaudė 

raudonsnapiai gandrai - pedagogės L. Girdauskienė, 

A.Šimonienė su gandriukais „Ežiukų” grupės berniukais. 

Sukukavo gegutės - pedagogės S. Smirnova, I. Sudintaitė, 

ieškodamos savo vaikų. Praskrendant nutūpė Kregždutė - 

pedagogė S.Kubertavičienė su Kregždutėmis „Kačiukų”, 

„Papugėlių“ grupės mergaitėmis, sušoko savo šokį, o 

Princesėlės - pedagogės S. Verbel, R.Turlaitė grojo fleita. 

Joms pritarė suorganizuotas tėvelių orkestras. Skambėjo 

puiki muzika.  

 

   

                                                        „Papūgėlių” grupės   

                                                     vaikučiai atsisveikinti   

                                                     su darželiu nutarė  

                                                     netradiciškai. Idėją visą  

                                                     naktį praleisti darželyje  

                                                     pasiūlė auklėtoja                                          

                                                     I. Sudintaitė. Darželio 

auklėtiniams labai patiko drauge:  jie žaidė judriuosius 

žaidimus, kepė zefyrus ir bulves lauže. Degė lauke 

žvakes, jomis į vandenį liejo vašką ir stebėjo 

atsirandančias, sustingusias vaško formas. Visi drauge  

„Meilės”, „Atradimų“  - tėveliams rodė ką sugeba, kaip 

pasiruošia pirmam iššūkiui gyvenime. „Papūgėlių” grupės 

vaikučiai skaičiavo, prisiminė raides, inscenizavo pasaką 

„Tuoj ir rytoj”. Švenčių metu būsimieji pirmokėliai drauge 

su pedagogėmis ir tėveliais pasodino po medelį  - 

raudonlapį  klevelį, leido į orą balionus – savo svajones, 

tikėdami, kad išsipildys. „Ežiukų” grupės vaikučius 

linksmino šaunusis Piratas, kuris kvietė ieškoti lobio. 



. 

visi drauge praktiškai  

išbandė. „Vyturiukų“ 

ir „Gaidžiukų“ grupių  

vaikai kartu su 

auklėtojomis paruošė 

ir parodė „Kačiukų“  

grupės vaikams spektakliuką „Ten, kur švara – ten  

gyvens sveikata“. Spektakliuko pristatymas buvo 

nusiųstas  į projekto konkursą „Kur buvo ir ką veikė tavo 

rankos“. Spektakliukas  prizinės vietos nelaimėjo, bet 

buvo pripažintas kaip įdomus darbas. Tikime  sulaukti   

Visuomenės sveikatos biuro specialistų, kurie            

organizuos aktyvias pamokėles apie rankų higieną. 

- tai rankų higieną propaguojantis projektas, kurį organizavo  

Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos biuras kartu su 

vaikiško muilo „Tindi“ gamintoju AB „Naujoji Ringuva“.  

                                                      Į šį projektą įsijungė ir   

                                                      mūsų darželio   

                                                      ikimokyklinio ugdymo         

                                                      „Saulės zuikučių“,               

                                                       „Vyturiukų“ ir   

                                                       „Gaidžiukų“ grupių   

                                                       vaikai ir pedagogės.   

                                                       „Saulės zuikučių“   

                                                        grupės auklėtoja                          

S. Smirnova paruošė metodinę medžiagą, pamokančią  

pasakėlę „Mūs rankytės švarios”, kurią pristatė ugdytiniams ir 

SVEIKATINGUMO SAVAITĖ 

 „BAKTERIJŲ TRAMDYTOJAI” 

„TIESIU DRAUGYSTĖS RANKĄ“ 

SPORTO ŠVENTĖ „VAIKYSTĖ“ 
Tai vaikų gynimo dienai skirta šventė. Darželio kiemelis 

buvo suskirstytas į įvairius sektorius. „Linksmo 

futboliuko” aukštelėjė visų laukė trenerės Rasa, Sigita ir 

treneris Andžej. Judriujų žaidimų vyresniems vaikučiams 

aikštelėje laukė trenerės Danutė, Lilijana, Rasa D.. 

Judriujų žaidimų jaunesniems ugdytiniams aikštelėje - 

trenerės Violeta ir Alma. Su dantukų priežiūra vaikai 

galėjo susipažinti ir pabendrauti su studente Milda 

kūrybos aikštelėje „Švarūs dantukai“, pedagogė Alina Č. 

 
 

 

Pojūčių lavinimo aikštelėje „Aš jaučiu, liečiu ir kuriu“  visų 

laukė pedagogės Svetlana ir Sabina. Pojūčių lavinimo 

aikštelėje - „Vandens ir muilo eksperimentai“ visus kvietė  

paišdykauti su vandeniu 

pedagogės Laimutė G.  ir  

Ramunė. Drauge ieškojome  

lobio. Šventėje svečiavosi 

LEU lektorė dr. Milda 

Brėdikytė su viešnia iš JAV 

profesore Carrie. 

  Gvildenome draugystės, bendravimo temas, kūrėme „ Draugystės” plakatus, lankėme vieni kitus 

grupėse, dovanojome dovanėles, savo šypsenėles. Stengėmės skatinti pagarbius, draugiškus vaikų 

tarpusavio santykius. Norime užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms.  

 

 SAVAITĖ BE PATYČIŲ 



   

 

 

 

  VŠĮ „Projektai šeimai“  vedančioji Rasa su  

vaikučiais prisiminė  

pavasarį grįžtančius  

paukštelius,  

mėgdžiojo jų balsus,  

pasiruošimo  

Velykoms ir lalavimo 

papročius. Visus  

smagiausiai nuteikė  

netradicinio margučio gaminimas iš kiškio miltų, 

velykinio vežimaičio sviesto paruoštos tešlos ir 

  

 
 
  
vaikams apie grįžtančius 

paukščius, apie jų  

namelius – inkilus.  

                                            

                                            

                                             Vėliau visi drauge apžiūrėjome    

                                             iškeltus inkilėlius darželio   

                                             teritorijoje ir juos išvalėme,   

                                             paruošėme pavasarį      

                                             sugrįžtantiems sparnuotiems       

                                             draugams. 

 

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS 

INKILŲ DIENA 

„VELYKINIS MARGUTIS“ 

                                                        Kovo 18-tąją visoje   

                                                        Lietuvoje vyko   

                                                        visuomeninė akcija   

                                                       „Devyniasdešimt   

                                                       paukščių  

                                                       pavasarių“,                                      

kurios metu buvo keliami inkilai. Šiemet sukako 90 

metų, kai pirmą kartą žymaus Lietuvos gamtininko  

prof. Tado Ivanausko iniciatyva buvo surengta  

Paukščių diena. Šią dieną minėjome ir mes. Salėje  

vyko ornitologo Gedimino Petkaus paskaitėlės  

 

PARODA „MARGUČIAI” 
 

   SaulyTUČIAI – tai pirmoji 

interaktyvi animacinė multimedijos  

priemonė lietuvių kalba, skirta 

ikimokykliniam ugdymui. Ši 

priemonė buvo sukurta  

bendradarbiaujant su Edukologijos universiteto Ugdymo 

mokslų fakulteto Vaikystės studijų katedra. SaulyTUČIŲ 

filmukai - pasakėlės skirtos 3-4 metų vaikų pažintinės, 

komunikacinės, meninės, sveikatos ir socialinės 

kompetencijų ugdymui. Pasakėlės įtraukia mažuosius į 

20-30 minučių jiems įdomiai struktūrizuotus interaktyvius 

užsiėmimus ir itin patraukliais vaikams siužetais pateikia 

ugdomąją medžiagą. Mūsų darželis užsisakė filmukus, gavo 

priemonių paketą susietą su pasakėlių siužetu, taip pat  

kiekvienos serijos rekomendacijas auklėtojai. Ugdytiniams  

labai patinka bendrauti su SaulyTUČIAIS. 

   Darželio galerijoje buvo atidaryta velykinių  

margučių paroda „Margučiai”. Šiai parodai   

įvairiausiais raštais išgražintus margučius nešė 

tėveliai.  

kitų priedų. Vaikučiai paruoštą tešlą išragavo, pasigamino po du 

margučius. Kai kurie vaikučiai kiaušinėlius suvalgė, kiti dėjo į 

spinteles – mamai, tėčiui, sesei ar broliukui paragauti. 



  

spalvino auklėtojų  

iškarpytus drugelių 

siluetus pieštukais, 

kreidelėmis, flomasteriais.  

Vakare pievutėje prie  

darželio galėjome grožėtis   

margaspalviais drugeliais. 

Ketvirtadienį vaikams  

molbertu tapo darželyje augantys medžiai, jų kamienus    

mažieji gražino kreida. Savaitė buvo užbaigta  

„Skrybėlių paradu”,  

kuris vyko ant naujai  

pastatytos darželio 

kiemelyje scenos.  

Vaikai noriai 

demonstravo savo 

pačių su tėveliais, 

pedagogėmis sukurtas  

skrybėlaites.  

 

VASAROS PLENERAS 

                                                           Liepos 15-19 d. mūsų    

                                                   darželyje vyko pleneras    

                                                  „Mes už lamingą vaikystę“.  

                                                  Visą savaitę vaikai lavino   

                                                  savo fantaziją. Pirmadienį  

                                                  darželio kieme visi drauge  

                                                  kūrė įvairių dydžių paukščius.                  

                                                  Vaikams patiko maišyti 

spalvas ant delniukų ir  jais ant popieriaus lapo išgauti 

įvairiausius sparnuotuosius draugus. Antradienį teptukais 

liejo ant šlapio popieriaus,  

pūsdami per šiaudelį,  

stebėjo, kaip liejasi  

spalvos, į ką panašūs  

piešinėliai. Kas tik norėjo  

kreidelėmis piešė ant  

lauko plytelių.  

Trečiadienį vaikai  

„MES UŽ LAMINGĄ VAIKYSTĘ“ 

ĮGYVENDINTAS TARPTAUTINIS PROJEKTAS NORDPLUS JUNIOR 
 „KŪRYBIŠKI VAIKAI“                                                                          

informacinę mežiagą: lankstinukus, skrajutes tėvams 

apie išvykų dienas, veiklą lauke. Didesnį dėmesį skirti 

visų amžiaus tarpsnių vaikų emocinio intelekto 

vystymuisi, nes vaikas nuo mažens turi mokytis 

tinkamai reaguoti į gyvenimo situacijas, stengtis 

įvardinti savo emocijas ir jas tinkamai priimti. 

Aktyvinti pedagoges kelti asmeninę kompetenciją – 

tobulinti užsienio kalbos žinias. Tikime, kad sukurtas 

partnerystės tinklas mūsų įstaigai suteiks naujų 

galimybių ieškoti bendrų veiklų, bei planuoti kitas 

iniciatyvas ateityje.  

sveikatos departamento. Šiais metais vėl  dalyvaujame 

tęstinėje visuomenės  sveikatos stiprinimo programoje ir 

galime pasidžiaugti  3000 lt. parama, kurią skyrė 

Vilniaus miesto savivaldybės socialinių reikalų ir 

sveikatos departamentas.  

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA  

       Tarptautinis projektas „Kūrybiški vaikai“ vyko nuo  

2012 metų rugpjūčio 1dienos iki 2013 metų rugpjūčio1 

dienos. Šis projektas mūsų bendruomenei buvo naujovė. 

Vienijo mus bendras tikslas – noras tobulėti.  Įgijome 

didelę  patirtį ir esame numatę tobulinti ugdymo procesą. 

Daugiau dėmesio skirti vaikų fizinio aktyvumo didinimui, 

organizmo grūdinimui, sistemingam lauko veiklų 

plėtojimui, eksperimentams gamtoje, daugiau suteikiant 

vaikams laisvės, kūrybinio džiaugsmo. Įtraukti į metinį 

planą – tris dienas per mėnesį skirti žygiams pėstute po 

artimiausias mikrorajono apylinkes. Parengti įvairią 

       Mūsų lopšelyje - darželyje  2011 m. pavasarį buvo  

parengta ir vykdoma, o 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. 

tęsiama visuomenės sveikatos stiprinimo programa. 2012 m. 

programos įgyvendinimui buvo gauta 3000 Lt parama iš 

Vilniaus miesto savivaldybės socialinių reikalų ir  

Respublikinė ikimokyklinių įstaigų paroda ,,Nuostabūs 

karpinių raštai”. Šis konkursas ir paroda skirti birželio        

1-ajai – Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Joje dalyvavo ir 

mūsų darželio pedagogės A. Čeponienė, L. Chabenskaja,  

V. Stašinskienė.  

        Ikimokyklinio ugdymo pedagogės L. Girdauskienė,           

A. Skunčikienė balandžio18 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centre, respublikiniame pedagogų forume „Inovatyvios 

ugdymo idėjos ir jų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje” skaitė pranešimą „Darželyje vaidinu, kuriu, 

žaidžiu, svajoju, išbandau įvairias auklėtojų sukurtas 

priemones” ir dalinosi savo darbo patirtimi. 

DALINAMĖS PATIRTIMI 
,,NUOSTABŪS KARPINIŲ RAŠTAI”  



Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir jų ugdytojų šaškių           

                                                       žaidimo projekte    

                                                      „Keliaukime į šaškių   

                                                      šalį”, kuris vyko                            

                                                      l/d „Ozas” dalyvavo   

                                                      „Lašiukų” grupės 

                                                      auklėtinis ir  

                                                      priešmokyklinio  

                                                      ugdymo pedagogė                             

                                                      L. Marcinkevičiūtė.                     

DAUG KELIAUJAME... 

Planetariume 
        

                                                           Balandžio 3, 4 d. į   

                                                         planetariumą keliavo   

                                                                                                    

„Lašiukų”,  „Ežiukų”,  

„Papūgėlių” , „Vyturiukų”,  

„Spinduliukų”,  „Kačiukų”,    

„Gaidžiukų” grupių vaikučiai                                                             

ir pedagogės. Jie dalyvavo  

edukacinėje programoje  

„Pelėdžiukas ir žvaigždutė”. 

Šaškių turnyras 
       Lopšelyje - darželyje „Delfinukas” mūsų darželio    

                                                         „Lašiukų” ir  „Ežiukų”  

                                                         grupių vaikučiai kartu su      

                                                         pedagogėmis dalyvavo                                                                                   

                                                         ikimokyklinio ir  

                                                         priešmokyklinio amžiaus   

                                                         vaikų šaškių turnyre    

                                                        „Šaškių šalyje”. Šio turnyro 

                                                        tikslas populiarinti vaikų   

                                                        tarpe susidomėjimą šaškių   

 žaidimu. Pedagogės L. Marcinkevičiūtė, V. Paškevičienė, 

direktorės pavaduotoja ugdymui  E. Olševskienė,  

  

      Šv. Juozapo 
 mokykloje 

Darželio „Lašiukių”, 

„Papūgėlių” grupių  

vaikučiai  ir pedagogės  

L. Marcinkevičiūtė, 

I. Sudintaitė lankėsi  

Lietuvos nacionaliniame  

Muziejuje ir dalyvavo  

edukacinėje programoje  

„Pirmą kartą muziejuje”.  

Tai storijos pradžiamokslis ir pirmoji pažintis su muziejumi. 

„Kačiukų” ir „Ežiukų” grupių auklėtiniai ir 

 pedagogės R. Daškevičiūtė,  

V. Paškevičienė, direktorės pavaduotoja 

ugdymui G. Buivydienė dalyvavo 

edukacinėje programoje „Vaikai ir žaislai”.  

Čia vaikai susipažino su senolių vaikystės  

pramogomis, galėjo pažaisti senovinių  

žaislų kopijomis, sužinojo kaip žaislai buvo 

daromi, kokie buvo žaidžiami kaimo vaikų 

ir piemenėlių žaidimai, klausėsi sekamos 

 

„Kačiukų “, „Gaidžiukų”  

grupių vaikai su 

pedagogėmis pėsčiomis 

keliavo į  Šv. Juozapo 

mokyklą žiūrėti  

spektaklio „Voro  

vestuvės”,   

kurį vaidino  

Vilniaus teatro 

„Lėlė” aktoriai.  

Lietuvos nacionaliniame muziejuje 
pasakos. Vaikučiai,  

išgirdę pasakojimų 

apie senovinius 

žaislus, juos galėjo  

paliesti ir su jais  

pažaisti. Vaikai ir  

pedagogės, pabuvoję  

Lietuvos Nacionaliniame muziejuje, dar  pasivaikščiojo 

po Katedrą,  Katedros aikštę, apžiūrėjo Gedimino  bei 

Mindaugo paminklus. 

 

 

 

             „Keliaukim į šaškių šalį“  



      Mūsų darželio priešmokyklinių grupių vaikai kartu su 

tėveliais ir pedagogėmis (R. Čepienė, L. Milaševskienė,          

S. Kubertavičienė,  

G. Buivydienė),  

kovo 15 dieną  

dalyvavo lopšelyje – 

darželyje „Žirniukas“  

organizuotoje   

Vilniaus miesto 

ikimokyklinių įstaigų 

metodinio ratelio 

„Aidas” atviroje veikloje ir žaidė „Futboliuką“. Vaikai  

„Mamytei, Teveliui 
                dainuoju dainelę” 

 

„Šermukšnės šakelė” 

     „Papūgėlių” grupės vaikučiai, kurie kartu su meninio 

ugdymo pedagoge G. Ivanenkiene ir auklėtoja                         

I. Sudintaite dalyvavo kasmetiniame konkurse – 

festivalyje „Šermukšnės šakelė”, kurį organizuoja lopšelis 

– darželis „Šermukšnėlė“ . Šiam konkursui mažieji 

Folkloro festivalis  „Jurginės” 

Teatre „Lėlė” 

 Kovo 13 d. stebėti spektakliuko „Princesė ir kiauliaganys” 

teatre „Lėlė” turėjo galimybę „Gaidžiukų”, „Kačiukų”, 

„Spinduliukų” ir „Vyturiukų” grupių vaikučiai.   

„Sveikata ir saugumas – svarbiausi” 
        „Futboliukas – tai jėga“    dalyvavo apšilimo 

  treniruotėje, estafetėse, 

  žaidė „Futboliuką“.  

  Nugalėjo draugystė,  

  surinkus bendrai 23 

  įvarčius. Pedagogė  

 R. Čepienė, pavaduotoja  

                                                         ugdymui  G. Buivydienė 

                                                         Vilniaus ikimokyklinių  

                                                          įstaigų metodinio ratelio  

                                                         „Aidas“ pedagogėms  

                                                          skaitė pranešimą  

                                                          „Kūrybiškas  

                                                          sveikatingumo   

                                                          ugdymas“. 

   Šiemet  festivalis buvo skirtas Jurginėms –  

lietuviškai pirmosios pavasario žalumos  

šventei. Jos tikslas – prisiminti senąsias  

tradicijas, piemenėlių dainas ir žaidimus.  

Festivalyje balandžio 22 d. dalyvavo ir mūsų 

darželio „Lašiukų“ grupės vaikučiai, 

meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė.  

Ugdytiniai žaidė žaidimą „Aviža prašė”,  

šoko šokį „Malūnėlis”, deklamavo eilėraštį.   

        Jaunieji Pop grupės „Padūkėliai” dainorėliai  

dalyvavo Kaune, tarptautiniame festivalyje „Baltumo 

šventė 2013".  Atliko Lauros Remeikienės  dainelę „Kar 

kar kar" ir Jūratės Miliauskaitės - „Bedančių bliuzas“. 

Festivalyje „Baltumo šventė 2013”  

ugdytiniai  paruošė  

pasaką „Vištytė ir  

gaidelis”.  

Priešmokyklinukai 

šią pasaką sekė ir   

mūsų darželyje  

mažiesiems  savo 

draugams...                 

 Gegužės 15 d. „Kačiukų” grupės vaikučiai,  

pedagogė S. Kubertavičienė , dalyvavo  

mokytojų namų kiemelyje Vilniaus miesto 

ikimokyklinių įstaigų renginyje „Mamytei,  

Teveliui dainuoju dainelę”. Vaikai gamino „šypsenėles” ir jomis sveikino 

mamytes ir tėvelius. 

  



       Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie akcijos  

 „Tulpės žiedas, tau darželi” ir dovanojo 

 darželiui po tulpės svogūnėlį. Jų žiedai mus 

 džiugino atkeliavus pavasariui. 

Mūsų darželiui buvo įteiktas  

pereinamasis ,,Švyturys”, kaip  

 

 

                                                  

 

 

                                                      simbolis organizuoti 

                                                      antrąjį lopšelių –   

                                                      darželių sambūrį  

                                                      Lietuvos sostinėje 

                                                      Vilniuje. 

                                                            

         

                                                                 Balandžio 26 d.    

                                                               darželio direktorė    

                                                               Laima Bartaškienė,   

                                                               pedagogės                          

                                                               R. Čepienė,   

                                                               L.Marcinkevičiūtė,   

                                                               V. Paškevičienė 

dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų sambūryje 

,,GINTARĖLIAI“. Šio susitikimo iniciatorius Palangos 

lopšelis – darželis ,,Gintarėlis“, kuriame ir vyko pirmasis 

,,Gintarėlių“ sambūris.  Buvo pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys tarp Lietuvos lopšelių – darželių  ,,Gintarėlis“.  

T. Petreikio šokių studija  
            Vaikučiai noriai lanko šokių studiją, dalyvauja 

įvairiose šventėse, konkursuose. Vadovė M. Narkevičienė 

Pop grupė „Padūkėliai”  

              Darželio ugdytiniai 

         gausiai lanko 

         choriuką, dalyvauja  

         įvairiuose festivaliuose,  

         konkursuose. Vadovė  

         Ž. Gaspariūnienė 

Dailės studija 

Keramikos būrelis   

                                         Vaikučiams patinka dirbti su   

                                      moliu. Patiems kurti norimus  

                                      personažus ar savo sugalvotus  

                                      molinukus. Vadovė                                      

                                      A. Vaškevičiūtė. 

NEFORMALUS UGDYMAS DARŽELYJE 

          Vaikučiai noriai lanko, čia jie gali popieriaus 

lape  išreikšti savo jausmus. Piešdami, tapydami mokosi 

valdyti ir kontroliuoti emocijas, stengiasi geriau save 

pažinti. Vadovė Ž. Gaspariūnienė. 

PRAŽYDO TĖVELIŲ 
         DOVANOTOS TULPĖS 

„Gintarėlių” sambūris  

            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 

Laikraščio  „Gintarėlio blyksnis“ redakcija: 

Anglų kalbos užsiėmimai 
   Vaikučiai puikiai bendrauja  

su vadove Jūrate, kuri su savo  

draugais katinu Cookie,  

kengūra Lulu ir antinu Densel 

visus puikiai moko anglų kalbos.                                                                                                           

mailto:rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt
http://www.gintarelisvilnius.lt/

