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NEUŽMIRŠTUOLĖS ŽIEDĄ TAU, LIETUVA, SKIRIU! 
   Kaip ir kiekvienais metais Laisvės gynėj┧ dieną prisidėjome prie kasmetinės pilietinės 
iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Veikl┧ metu vaikams buvo pasakojama apie 
Sausio 13-osios ┊vykius. Visus vienijančiu simboliu - neužmirštuolės žiedeliu, prisegtu 
prie kiekvieno krūtinės, prisiminėme ir pagerbėme gynusius mūs┧ laisvę ir išsaugojusius 
šalies nepriklausomybę, degėme atminimo žvakeles languose. Pasivaikščiojim┧ metu 
lauke ugdytiniai piešė neužmirštuolės žiedą - atminties ir pagarbos ženklą. Tikime, kad 
nuo maž┧ dien┧ vaik┧ širdyse dar stipriau ┊siliepsnos meilė tautai, jos didvyriams. 

VILNIAU, SVEIKINAME TAVE SU GIMTADIENIU  
   Sausio 25d. darželyje buvo tikras sujudimas, visas darželis šventė mūs┧ 
miesto Vilniaus gimtadien┊! Juk tai miestas, kuriame mes augame, kuris 
mums dovanoja pačias gražiausias vaikystės dienas. Ta proga vaikai visą 
rytmet┊ gamino plakatus, atvirutes, piešė piešinius, net sukūrė vaidinimą 
„Gedimino sapnas“, kuriame buvo atkurti tikri to meto ┊vykiai. Kitos 
darželio grupės lauke organizavo gimtadien┊ žaisdamos ┊domius žaidimus, 
rašydamos linkėjimus ant sniego. Taip vaikams skiepijama meilė savo 
kraštui, savo gimtajam miestui. 

   Kovo 12 ir 13 dienomis 
darželyje meninio ugdymo 
vadovės ir grupi┧ auklėtojos 
organizavo rytmet┊, skirtą Kovo 
11-ąjai, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai paminėti. ┉ daržel┊ atvyko 
keisti svečiai iš tolimosios 
galaktikos - robotukai Pyp ir 
Pop. Atvykėliai labai norėjo pamatyti, kaip vaikai švenčia savo šalies 

gimtadien┊ ir daugiau sužinoti apie jos papročius, istoriją, gyvenimo būdą. Vaikai pasirodym┧ metu ne tik 
robotukams papasakojo apie savo šal┊, bet ir ┊rodė, kad labai myli Lietuvą. Robotai buvo laimingi, kad 
susipažino su šauniais vaikais 
ir stebėjo j┧ pasirodymus ir 
gražią šventę tad būtinai 
pažadėjo visiems sutiktiems 
papasakoti apie vaikus, kurie 
su meile ir džiugesiu mini 
Lietuvai labai svarbią dieną.  
 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO MINĖJIMO ŠVENTĖ 
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kariuomenės garbės sargybos kuopos pirmasis 
būrys. Kariūnai vaikams 
pristatė savo profesiją. 
Vaikai susipažino su 
viduramži┧, jūr┧, 
sausumos ir oro pajėg┧ 
kario uniformomis. 
Atsidėkodami kariams 
ugdytiniai padovanojo 
nupieštas atvirutes, ant kai 
kuri┧ užrašę savo 
palinkėjimus. 

ヱヵ METŲ SU NATO MES SAUGŪS 

   Kovo 29d. sukanka 15 
met┧, kai esame 
organizacijos NATO nariai. 
Todėl ir savo darželyje su 
vaikais kalbėjome, kas mums 
yra laisvė ir kodėl yra svarbu 
ne vieniems, o drauge su 
kitomis valstybėmis rūpintis 

gyventoj┧ saugumu ir užtikrinti laisvę. Minėdami 
NATO narystės 15 
met┧ sukakt┊, darželio 
gėlynėlis pasipuošė 
mėlynomis NATO 
vėliavėlėmis ir vaik┧ 
širdelėse ┊siplieskė 
pagarbos liepsnelė 
kitoms valstybėms. 

EDUKACINIS RENGINYS „APKABINU LIETUVOS KARĮ IR DĖKOJU" 

   Darželis inicijavo ir 
vykdė projektą 
„Apkabinu ir dėkoju", 
kurio vienas iš tiksl┧ 
yra mokinti vaikus 
dėkoti ir būti dėkingu. 
Todėl kilo idėja, artėjant 
Vasario 16-osios 
šventei,  padėkoti 
Lietuvos kariams už j┧ 

kilnią misiją ir tarnystę Lietuvai.  Vasario 4 dieną 
vyko edukacinis renginys „Apkabinu Lietuvos kar┊ ir 
dėkoju". Jo metu ┊staigoje svečiavosi Lietuvos  

„DAINUOJU LIETUVĄ KAIP 
DŽIAUGSMĄさ  

   Kovo 21-ąją – pasaulinės poezijos 
dieną grupės „Drugeliai“ ugdytinės 
gimtosios kalbos lobi┧ ieškojo 
lietuvi┧ poezijoje, dalyvaudamos 
Vilniaus ikimokyklini┧ ┊staig┧ 

metodinio 
būrelio „Aidas“ 
organizuotame 
skaitov┧ 
konkurse „Dainuoju Lietuvą 
kaip džiaugsmą“, kuris vyko 
Vilniaus lopšelyje-darželyje 
„Žvangutis“. Džiaugiamės 
ugdytini┧ pasiekimais. 

   Darželio vaikai grupėse Vasario 16-ąją paminėjo labai skirtingai. Šiais metais buvo 
nutarta, kad leisime vaikams patiems nuspręsti, kaip jie nori švęsti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, Pasiūlym┧ buvo ┊vairi┧ tad ir šventė buvo spalvinga ir 
nuotaikinga. Vaikai pasiūlė kepti trij┧ spalv┧ blynus, keksiukus, atsinešti balion┧, šokti 

šokius ir dainuoti dainas, daryti pižam┧ šventę, 
kieme iš sniego statyti pilis.  

SU GIMTADIENIU, LIETUVA! 

  Popieriaus gatvėje Vasario 16-oji vyko vasario 18 dieną. Vaikučiai svečiams parodė vaidinimą „Gedimino 
sapnas", šoko lietuvi┧ liaudies šokius, dainavo daineles ir deklamavo eilėraščius. Ačiū auklėtojoms ir 
vaikams už kūrybiškumą ir iniciatyvumą. 
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NARATYVINIS ŽAIDIMAS DARŽELYJE  
   Darželyje naratyvinis žaidimas vyko 2019 m. sausio- 
gegužės mėnesiais. Pasitelkiant kūrybinę vaizduotę  darželio 
grupi┧ „Drugeliai“, Šypsenėlės“, „Kiškučiai“, „Papūgėlės“, 
„Spinduliukai“, „Ežiukai“, „Lašiukai“,  „Linksmasis avilys“,  
„Skuzdėliukai“, „Pelėdžiukai“ ugdytiniai stengėsi ┊sitraukti ┊ 
ilgalaik┊ bendrą grupės žaidimą „Kunigaikštis Gediminas“. 
Norint labiau ┊sigilinti ┊ naratyvin┊ žaidimą, vaikai lankėsi 

teatre, kur stebėjo spektakl┊ vaikams „Plėšikas Hocenplocas“, klausėsi skaiton┧ kūrinėli┧. 
Šio spektaklio herojai kartu su vaikais sprendė žaidimo metu kilusias problemas. 
Baigiamasis žaidimas vyko Medinink┧ pilyje. Žaidimo metu stiprėjo vaik┧ 
savireguliacija, vaikai buvo aktyvūs:  siūlė idėjas, sprendė iškilusias problemas. Turintys 
elgesio problem┧ gebėjo ilgesn┊ laiką žaisti drauge. Dažnai žaidimo metu jautėsi vieningumas ir 
draugiškumas veikiant komandoje. Tokiu būdu tobulėjo vaik┧ socialiniai ┊gūdžiai: gebėjimas planuoti 
komandoje, teikti idėjas, jas priimti. Sužinojo daug ┊domi┧ fakt┧ apie Lietuvos did┊j┊ kunigaikšt┊ Gediminą, 
LDK kunigaikštystės pilis, viduramžius  - vystėsi istorinis vaiko raštingumas. Klausantis skaitom┧ grožinės 
klasikinės literatūros kūrini┧, tobulėjo vaiko sakytinė ir rašytinė kalba. Išryškėjo mokytoj┧ naratyvinio 
žaidimo gebėjimai: sukurti žaidimo vaidmen┊, aplinką, turtingą žaidimo turin┊, išryškėjo gebėjimai: planuoti 
ir reflektuoti.  

MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „NARATYVINIS ŽAIDIMAS.  
KODĖL PERSPEKTYVUS IR INOVATYVUS  

ŠIS UGDYMO ふ-OSIぶ METODAS?" 

   Vasario 21 dieną mūs┧ darželyje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Naratyvinis 
žaidimas. Kodėl perspektyvus ir inovatyvus šis ugdymo(-si) 
metodas?“. Konferencijoje dalyvavo ┊vairi┧ ikimokyklinio 
ugdymo ┊staig┧ pedagogai, iš viso 74 dalyviai iš 40 ┊staig┧. 
Konferencijos metu buvo demonstruojamos naratyvinio 
žaidimo aplinkos, kurias siejo bendra ┊staigos pasirinkta tema 
„LDK pilys". „Drugeli┧" ir „Kačiuk┧" grupės pakvietė 

susirinkusius svečius stebėti atviros naratyvinio žaidimo veiklos ir susipažinti su 
grupės kuriama aplinka. Konferenciją moderavo lopšelio-darželio „Gintarėlis" 
direktorė Laima Bartaškienė, pranešimus skaitė VDU Švietimo akademijos docentė 
dr. Milda Brėdikytė, darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Gitana Buivydienė, 
mokytojos Rasa Čepienė, Agnė Draučikaitė, Alma Skunčikienė, Laimutė 
Girdauskienė, Ugnė Keblaitė, Laura Kuklytė ir ┊staigos tarybos pirmininkas, tėveli┧ 
atstovas Marius Strička. 
Visus susirinkusius ┊ konferenciją pasveikino Vilniaus miesto vicemerė Edita 
Tamošiūnaitė, kuri ┊teikė padėką konferencijos organizatoriams bei visai lopšelio-

darželio „Gintarėlis" bendruomenei. Konferencijoje pristatytas ugdančiosios 
naratyvinio žaidimo pedagogikos metodas, aptariamos jo teorinės ir praktinės 
ištakos, naratyvinio žaidimo samprata ir pateikti konkretūs šio metodo 
┊gyvendinimo žingsniai ikimokyklinio ugdymo ┊staigoje. Konferencijoje buvo 
pristatyta geroji pedagoginė patirtis, ┊gyta 2015–2017 m. keturiose šalyse 
(Lietuvoje, Suomijoje, Anglijoje, Lenkijoje) pagal vykdytą programos Erasmus+ 
strategini┧ partnerysči┧ bendrojo ugdymo sektoriaus projektą „Naratyvinės 
žaidimo ir mokymosi erdvės“. 
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LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMUOSE 

   Darželio ugdytiniai vyko ┊ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtą edukacinę veiklą 
susipažinti su istorijos ir kultūros paveldo karalyste – Valdov┧ rūm┧ muziejaus 
ekspozicijomis. Sužinojo, kas yra muziejus, kokias senas 
istorijos paslaptis jis saugo ir kaip čia reikia elgtis. Viską 
išsiaiškinę vaikai, vaikščiojo po muziej┧, vitrinose apžiūrėjo 
archeologinius radinius, bandė suprasti, ką jie mums pasakoja 
apie praeit┊. Sužinojo kaip senovės lietuviai gynėsi nuo prieš┧, 
matavosi šarvus, rankose stengėsi 
išlaikyti skydus, kardus, kalavijus. 
Susipažino su Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdov┧ valdžios 

ženklais. Stebėjo šešėli┧ teatro vaidinimą 
„Gedimino sapnas", sužinojo Vilniaus miesto 
┊kūrimo legendą. Praktinėje užsiėmimo dalyje iš 
popieriaus kūrė legendos personažus ir patys 
vaidino.  

   Sausio 17 dieną priešmokyklini ugdymo 
grupės  „Drugeliai“ ugdytiniai aplankė 
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 
muziej┧. Ekskursijos metu vaikai susipažino su 
Lietuvos radijo ir televizijos istorija, aplankė 
radijo ir televizijos studijas, susipažino su 
┊vairiais prietaisais, filmavimo technika. Taip 
pat turėjo unikalią galimybę pabūti 
montažinėje, apsilankyti populiariausios laidos 

vaikams „Gustavo enciklopedija“ studijoje. 

LIETUVOS NACIONALINIAME RADIJO IR TELEVI)IJOS  
ISTORIJOS MU)IEJUJE 

VILNIAUS KAMERINIAME 
TEATRE 

Kovo 14 dieną 
darželio ugdytiniai 
laukėsi Vilniaus 
kameriniame teatre, 
spektaklyje „Plėšikas 
Hocenplocas“, kur 
stebėjo dviej┧ 

neišskiriam┧ draug┧ - Kaspariuko ir Zepuko 
nuotykius. Būdami teatre vaikai geriau save 
paž┊sta, lavina 
empatijos 
jausmą, ugdo 
socialinius 
┊gūdžius.  

BALTUPIŲ PROGIMNA)IJOJE 

Sausio 16 d. susipažinti su 
mokykla keliavo 
priešmokyklinio ugdymo 
grupi┧ „Spinduliukai“ ir 
„Lašiukai“ ugdytiniai. Jie 
lankėsi bibliotekoje, kur  
bibliotekininkė Božena 
pravedė skaitymo 
pamokėlę. Kartu su 4c 
klasės mokytoja Romana ir ketvirtokais dainavo ir žaidė 
atnaujintoje Akt┧ salėje, o muzikos mokytoja Renata 

išmokė naują dainelę 
apie pelėdą. Per ilgąją 
pertrauką 
priešmokyklinukai 
stebėjo dviej┧ 4 klasi┧ 
kvadrato varžybas, 
vėliau patys galėjo 
pažaisti mažojoje sporto 
salėje.  
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   Grupės „Šypsenėlės“ ugdytiniai lankėsi saugom┧ 
teritorij┧ nacionaliniam lankytoj┧ centre sausio 11 d. 
Vaikai pasijuto tarsi gamtos apsuptyje: žolynai, 
paukščiai, žiogai aplinkui, o užvertus galvą – debesys, 
kiekvienas galėjo liesti, klausyti, pajausti.  

SAUGOMŲ TERITORIJŲ  
NACIONALINIAME LANKYTOJŲ CENTRE  

   Balandžio 11 d. 
grupės „Šypsenėlės“ 
ugdytiniai lankėsi 
Lietuvos 
nacionaliniame 
muziejuje, velykinėje 
edukacinėje programoje. Taip pat vaikai galėjo 
susipažinti su muziejinėmis vertybėmis. Tokios 
išvykos ugdo vaik┧ istorinę savivoką, kūrybingą 
asmenybę, siekiančią pažinti gimtojo krašto 
istoriją, puoselėti ir saugoti kultūros paveldą.   

LIETUVOS NACIONALINIAME  
MU)IEJUJE  

PLANETARIUME  

   Balandžio 26 dieną priešmokyklinio ugdymo grupės 
„Lašiukai“ ugdytiniai lankėsi Vilniaus universiteto 

planetariume. Lietuvoje 
specializuotas astronomijos ir 
gamtos moksl┧ informacijos 
centras, kurio kupolo formos 
Žvaigždži┧ salėje unikalia 
projekcine aparatūra rodomas 
┊vairiose Žemės vietose stebimas 

žvaigždėtas dangus ir jame vykstantys reiškiniai.  

   Kovo 26 dieną, 
priešmokyklinio ugdymo 
grupės „Lašiukai“ 
ugdytiniai dalyvavo pirmą 
kartą lopšelyje-darželyje 
„Šnekutis“ organizuotame 

Vilniaus ikimokyklinio ugdymo ┊staig┧ lietuvi┧ 
liaudies lopšini┧ festivalyje „Čiū-čia, liū-lia vaikužėl┊“. 
Lopšinės stiprina vaiko saugumo pojūt┊, padeda suvokti 
savo emocijas, moko etiško ir palankaus santykio su 
aplinka, padeda puoselėti švelnumą. Meninio ugdymo 
mokytoja R. Guželienė, priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja L. Marcinkevičiūtė. 

FESTIVALIS 

„ČIŪ-ČIA, LIŪ-LIA VAIKUŽĖLĮさ 

KŪRYBINIS PROJEKTAS  
„VIEVERSYS ŽADINA PAVASARĮさ   

   Balandžio 17 d. priešmokyklinio ugdymo grupės 
„Spinduliukai“ ugdytiniai dalyvavo kūrybiniame 
projekte „Vieversys žadina pavasar┊“.  Ugdytiniai 

atliko J. Fuciko kūrin┊ 
„Gladiatori┧ ┊žengimas“. 
Meninio ugdymo mokytoja 
A. Tunaitienė, 
priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja L. Girdauskienė. 

   Balandžio 12 d. grupės ikimokyklinio ugdymo 
grupės „Šypsenėlės“ ugdytiniai dalyvavo 
inscenizuotame liaudies dain┧ festivalyje „Dain┧ 
skrynelė", kuris vyko  
lopšelyje-darželyje 
„Ramunėlė“. Meninio 
ugdymo mokytoja R. 
Guželienė, 
ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja R. Čepienė. 

FESTIVALIS „DAINŲ SKRYNELĖ"  

   Priešmokyklinio ugdymo grupės „Spinduliukai“ 
ugdytiniai dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklini┧ 
┊staig┧ orkestr┧ festivalyje „Vilniaus mažieji 
muzikantai 2019“.  Ugdytiniai atliko J. Fuciko kūrin┊ 
„Gladiatori┧ ┊žengimas“. Meninio ugdymo mokytoja 
Asta Tunaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja L. 
Girdauskienė. 

FESTIVALIS 

 „VILNIAUS MAŽIEJI MU)IKANTAIさ   

   Priešmokyklinio ugdymo grupės  „Ežiukai“ 
ugdytiniai kovo 29 d. dalyvavo Vilniaus 
ikimokyklini┧ ┊staig┧ festivalyje „Grokim, šokim, 
padainuokim, linksmi būkim, pasijuokim“, meninio 
ugdymo mokytoja R. Guželienė,  priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja V. 
Paškevičienė. Tegul 
lietuviškas folkloras 
pakelia visiems 
nuotaiką, pradžiugina 
šird┊, padeda 
linksmiau gyventi, 

ugdo tradicinio juoko kultūrą.  

FESTIVALYJE „GROKIM, ŠOKIM, 
PADAINUOKIM, LINKSMI BŪKIM, 
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 Pasitinkant pavasar┊, grupi┧ „Linksmasis avilys" ir 
„Skruzdėliukai" vaikai vyko aplankyti „Pelėd┧ 
parko", kuriame vaikai ne tik susipažino su 
pelėdiniais paukščiais, gyvenančiais Lietuvoje, bet 
ir sužinojo, kaip šie paukščiai maitinasi, kur 
gyvena, koks j┧ gyvenimo būdas. Pati smagiausia 
kelionės akimirka buvo ta, kai kiekvienas vaikas 
galėjo palaikyti ir nusifotografuoti su pelėda ant 
rank┧ ir tuo pačiu pasigrožėti šiuo puikiu paukščiu 
iš arti. 

„PELĖDŲ PARKE" 

SUSITIKIMAS SU ORNITOLOGU 

   Sausio 22 d. darželyje lankėsi ornitologas Gediminas Petkus, jis vaikams 
pasakojo apie žiemojančius paukščius: kokie paukščiai lieka Lietuvoje žiemos 
metu, koks maistas tinka paukšteliams, o koks yra žalingas, kokios gali būti 
lesyklėlės. Rodė daug filmuotos medžiagos bei nuotrauk┧ iš paukšči┧ 
gyvenimo, mokė vaikus paukščius atskirti iš išvaizdos supažindino su j┧ 
elgesio ypatumais, j┧ gyvenimo būdu. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, drauge 
su ornitologu, stebėjo šalia esančio Jamonto parko paukštelius pro 
profesionalią ┊rangą paukščiams stebėti – žiūronus ir teleskopą.  Vaikai dar 

ilgai dalijosi ┊spūdžiais., juk grynas oras ir 
gyvas susitikimas su paukščiais dar labiau 
vaiką skatina pažinti šalia mūs┧  esančius 
paukščius, juos globoti. 

EDUKACINĖ PROGRAMA  

   Darželyje priešmokyklinio amžiaus vaikams vyko 

edukacinė pamoka, kurios metu vedėjas-metraštininkas ugdytinius per 
eiliuotą tekstą nukėlė ┊ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikus. 
Edukacinė pamoka skatino vaik┧ kūrybiškumą ir 
leido kitokiu formatu, nekasdieniškai susipažinti 
su LDK laikotarpio pilimis. Praktinio užsiėmimo 
metu vaikai iš modelino, ant piliai statyti skirto 
kartoninio maketo, lipdė Medinink┧ pil┊. 

Kiekvienas ugdytinis  dovan┧ gavo klijuojamą 3D model┊ „Gedimino pilies 
bokštas“ . 

Gegužės 23 dieną, Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino štabo batalione 
grupi┧ „Linksmasis avilys“  ir 
„Skruzdėliukai“  vaikai 
dalyvavo atvir┧ dur┧ dienose. 
Susirinkusi┧j┧ laukė ypatingos 
pramogos: vyko kareivi┧ 
paradas, viduramži┧ mūšis, 
inscenizuotas pagrobimas ir 
išlaisvinimo operacija. Vaikai 

galėjo savo 
jėgas išbandyti 
šaudydami, 
┊veikdami 
┊vairias 
kareiviškas užduotis ir kliūtis. Išalkę 
vaikai buvo vaišinami kareiviška 
koše. 

GEDIMINO ŠTABO BATALIONE  

DARŽELYJE „GILIUKASさ  
   Kovo 13 dieną priešmokyklinio ugdymo grupės „Spinduliukai“ ugdytiniai turėjo 
galimybę nukeliauti ┊ Vilniaus l/d „Giliukas“, kuriame dalyvavo edukacinėje programoje 

„Saulės sistema“. Vaikai prisiminė, kaip 
reikia saugoti gamtą, kaip rūšiuoti 
šiukšles. Klausėsi pasakojimo apie 
žvaigždes, stebėjo filmuką apie saulės 
sistemą, apžiūrėjo teleskopus-maketus. 
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      Kovo 4-8 dienomis, darželyje vyko „Kalbos 
savaitė", kurios metu vaikai galėjo ┊vairiai ir 
žaismingai lavinti savo kalbą. Šios savaitės 
iniciatoriai - logopedės Gabrielė Šulmaitė ir 
Vida Šuškevičienė.  Grupėse lankėsi 
logopedės, kurios drauge su vaikais kalbėjosi, 
kas yra logopedas ir ko jis moko vaikus, visi 
drauge atliko liežuvėlio mankštelę. Savaitės 
veiklos ir užsiėmimai vaikams padėjo 
susipažinti su logopedo profesija ir tuo pačiu 

linksmai lavinti kalbą.  

„KALBOS SAVAITĖ" 

„SĄMONINGUMO MĖNUO BE PATYČIŲざ  
   2019 m. kovo mėnes┊ ┊staiga prisijungė prie „Vaik┧ linijos” inicijuoto „Sąmoningumo mėnesio „BE 
PATYČI┦” ir ypatingą dėmes┊ skyrė vaik┧ tarpusavio santyki┧ gerinimui ir stiprinimui. „Sąmoningumo 
mėnuo BE PATYČI┦” yra tęstinio darželio projekto „Mokomės gyventi draugiškai” dalis. Š┊ mėnes┊ 
vaikai savo grupėse su  auklėtojomis aptarė patyči┧ reiškin┊, kas tai yra ir kodėl to būti neturėt┧. Atkreipė 
dėmes┊, koks elgesys vienas kito atžvilgiu yra geras, priimtinas, draugiškas. Žaidė ┊vairius žaidimus ir 
atliko ┊vairias užduotis, kurios skatino vaik┧ draugiškumą, savo jausm┧ supratimą ir valdymą, pagalbos 
kreipimąsi susidūrus su patyčioms. Vai stengėsi daryti gerus darbus vienas kitam. Kvietėme vaik┧ tėvus ir 
globėjus prisidėti palaikant, atkreipiant dėmes┊ ir pagiriant vaikus už j┧ draugišką elges┊ kit┧ vaik┧, broli┧, 
seser┧, artim┧ suaugusi┧j┧ atžvilgiu. Tėv┧ pavyzdys, palaikymas ir pritarimas vaikus visada labai ┊kvepia 
dar labiau stengtis būti draugiškais. 
 

SOCIALINĖ AKCIJA „NENURAŠYK, O PALAIKYK" 

   Kovo 21 dieną minima pasaulinė Dauno sindromo diena, 
kurią mūvimos skirtingos kojinės išreiškiant palaikymą ir 
toleranciją žmonėms su dauno sindromu ir j┧ šeimoms. Mūs┧ 
darželis prisidėjo prie socialinės akcijos „Nenurašyk o 
palaikyk“ ir kvietė visus mūvėti skirtingas kojines kovo 21 
(ketvirtadien┊). Džiaugiamės, kad visi prisidėjo prie 
iniciatyvos bent  dieną nebijoti būti kitokiais. 
ną nebijojo būti kitokiais! 

BALANDŽIO ヲ-OJI AUTI)MO DIENA 

   Balandžio 2-ąją pasaulyje visi mini autizmo supratimo dieną, kai visas pasaulis 
„užsidega" mėlyna spalva. Tad balandžio 2-ąją darželyje visi stengėsi dėvėti mėlyną 
drabuž┊ ar turėti mėlynos spalvos akcentą, tokiu būdu prisijungti prie akcijos. Su 
vaikais kalbėta apie tai, kokie mes visi skirtingi, bet kartu ir panašūs ir norime visi 
būti mylimi ir pastebėti.  

KONFERENCIJA „AUTI)MAS LIETUVOJE:  
IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMAIさ 

   Pasaulinės autizmo supratimo dienos išvakarėse, 2019 m. balandžio 1d., darželio 
logopedės dalyvavo konferencijoje „Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“, kuri vyko 
LR Seime. Konferencija sulaukė net 600 žiūrov┧ ir antra tiek stebėjusi┧ tiesioginę 
transliaciją. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti ir gilinti žinias tokia aktualia tema Lietuvoje. 
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MEŠKUČIO VYŠNIUKO KELIONĖ PO LIETUVOS  

GINTARĖLIŲ DARŽELIUS  
   2019 metais toliau buvo tęsiamas projektas „Apkabinu ir dėkoju" jo simbolis meškiukas 
Vyšniukas keliavo po Lietuvos Gintarėlių darželius. Prie projekto ┊gyvendinimo prisidėjo ir 
darželiui žemėlap┊ ant drobės su smeigtukais, kuriame matyti 

visa meškiuko Vyšniuko kelionė, padovanojo gamintoja MB Imprimera. 
Dėkojame Jiems už nuostab┧ žemėlap┊, kuris puošia mūs┧ darželio koridori┧ 
ir yra puiki vaizdinė priemonė jauniesiems keliautojams. Šiame žemėlapyje 
atsispindėjo visas Meškiuko Vyšniuko kelionės maršrutas: vasario 11-15 d. 
Meškiukas lankėsi Palangoje, lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“,  vasario 25 - 
kovo 1 d. Gargžduose, lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“,  kovo 11-15 d. 
Šilutėje, lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, kovo 25-29 d. Mažeikiuose, 
lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, balandžio 8-12 d. Akmenėje, lopšelyje-

darželyje „Gintarėlis“, balandžio 22-26 d. Panevėžyje, lopšelyje-

darželyje „Gintarėlis“, gegužės 6-10 d. Prienuose, lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“, o gegužės 17 d. sugr┊žo 
┊ Vilni┧, lopšel┊-daržel┊„Gintarėlis“. 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „DRAUGYSTĖS PYNĖさ  
   Darželio logopedės kartu su „Lašiuk┧“, „Ežiuk┧“ ir „Papūgėli┧“ grupės vaikais 
bei j┧ auklėtojomis sausio 10 dieną 
dalyvavo tarptautiniame projekte 
„Draugystės pynė“ kūrybini┧ darb┧ 
parodoje, kuri skirta paminėti ne┊gali┧j┧ 

dieną (minima gruodžio 3 d.). Kartu su vaikais pynė pynes taip 
skatindamos vaik┧ bendradarbiavimą, saviraišką, kūrybiškumą, 
pagarbą vienas kitam bei lavino smulkiąją motoriką. 

FUTBOLIUKO TURNYRAS 
   Sausio 28 dieną darželyje vyko priešmokyklinio 
amžiaus grupi┧ futboliuko turnyras, kuriame 
aktyviai dalyvavo visos darželio priešmokyklinės 
grupės. Futbolo treneris surengęs šias varžybas 
siekė paskatinti vaikus aktyviai ir žaismingai leisti 
laiką kartu.  

KREPŠINIO AIKŠTELĖ 

UŽGAVĖNĖS DARŽELYJE 

   Užgavėnės – viena linksmiausi┧ met┧ 
švenči┧. Nors šiemet ir anksti ištirpo 
sniegas  ir šaltukas ne taip stipriai 
spaudė, tačiau „Gintarėlio“ 
bendruomenė pasiruošė tradiciniam ir 
triukšmingam žiemos išvarymui. 
Darželio kiemelyje vyko džiugi ir 
žaisminga pramoga „Žiema, žiema lauk 
iš kiemo“. Jos metu žiemą vijo ┊vairūs 
persirengėliai, savo jėgas išbandė Kanapinis ir 
Lašininis. Deja, per žiemą sukauptos atsargos nepadėjo 

Lašininiui ir jis 
pralaimėjo 
Kanapiniui, kuris 
skelbė, kad žiema 
jau galutinai turi 
pasitraukti, nes Morė 
buvo išvežta. 
          

   Kasmet, atbudus pavasariui ir 
sugr┊žus paukščiams, švenčiama 
gražiausia pavasario šventė – Šv. 
Velykos. Vaikai po Šv. Velyk┧ ┊ 
daržel┊ susirinko kupini 
džiaugsming┧ ┊spūdži┧, nešini 
spalvingais margučiais. Susitikę su 
Kiškučiais (mokytojos K. Kaušpėdienė, S. 
Matačiūnaitė, rideno margučius, žaidė estafetes, 
minė m┊sles. 

VELYKOS DARŽELYJE 

   Džiaugiamės darželyje 
turėdami naują krepšinio 
aikštelę, kurioje ugdytiniai 
gali praleisti 
daug laiko  
gryname 
ore, 

sportuodami kūno kultūros 
užsiėmimuose, krepšinio, futbolo 
treniruotėse, ar šiaip būdami lauke. 
Vaikai tampa aktyvesni, stiprėja 
imuninė sistema. 
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DARŽELIS DIDŽIUOJASI ŠVĘSDAMAS ヴヰ METŲ GIMTADIENĮ 
        Gegužės 16 d. Lopšelis-darželis „Gintarėlis" šventė 40 met┧ jubiliej┧ kartu su 

visa darželio bendruomene ir svečiais. 
Ši diena buvo kupina ┊vairiausi┧ 
siurpriz┧. Iš ryto visus susirinkusius 
džiugino studija „Svirplys",  vyko 
nuotaikinga vaik┧ diskoteka, flashmobas 
su balionais, šokiai ir kitos linksmybės. 
Vaikai galėjo dalyvauti ┊vairiose 
dirbtuvėlėse ir užsiėmimuose: Menar 
akademijos užsiėmimai, Šypsomės.lt 

edukacija, 
futboliuko ir 
krepšinio veiklos, 
angl┧ kalbos pamokėlės, dainavimo, dailės, 
šachmat┧, keramikos, T. Petreikio šoki┧ 
studijos veiklos. O renginio metu visi 
susirinkusieji galėjo paragauti gardaus 
darželio torto.  

SUDIE, DARŽELI... 
   Šventiškai papuošta muzikos salė paskutin┊ kartą pakvietė 

priešmokyklinukus ┊ pačią spalvingiausią ir 
daugiausiai emocij┧ sukeliančią šventę – 
išleistuves. Darželio išleistuvės – svarbi šventė, 
nes užverčiamas vienas vaiko gyvenimo etapo 

lapas 
ir 

atverčiamas naujas. Priešmokyklinukai, 
savo paruoštais pasirodymais, ┊rodė, 
kad verti tapti pirmokais. Išleistuvi┧ 
metu ugdytiniams buvo ┊teikti 
priešmokyklinio ugdymo diplomai.  

   Gegužės 15 dieną Popieriaus gatvėje vyko Šeim┧ šventė. Grupi┧ „Linksmasis 
avilys“, „Skruzdėliukai“, „Varliukai“ ir „Pelėdžiukai“ vaikai ir tėveliai susirinko 
smagiai pasibūti su savo šeimomis ir tuo pačiu pasidžiaugti ir pasigrožėti 
paruošta vaikuči┧ programa. 
Bendra šeimos šventės tema 
buvo piratai. Ši tema atsirado 
neatsitiktinai, nes vaikai šiai 

šventei ruošėsi jau keletą mėnesi┧, žaisdami naratyvin┊ 
žaidimą, kur┊ ┊kvėpė K. Čiukovskio eiliuota pasaka „ 
Aiskauda“. Pagal šią tema visi susirinkusieji galėjo 
dalyvauti ┊vairiose rungtyse, stebėjo pirat┧ pasirodymą, 
ieškojo lobio ir smagiai leido laiką su visa bendruomene. 

ŠEIMOS ŠVENTĖ  
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DAINAVIMO STUDIJA „PADŪKĖLIAI"  
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PAPILDOMA VEIKLA DARŽELYJE 

       Mūs┧ darželyje kaip ir kiekvienais metais tėveliai gali rinktis papildomo ugdymo paslaugas  

   Vaik┧ dainavimo studija „Padūkėliai" sausio 6 d. Vilniaus Rotušėje 
vykusiame tarptautiniame vaik┧ ir jaunimo vokalo konkurse „Christmas 
talent league" laimėjo I-ąją vietą ir pelnė žavingiausios grupės 
nominaciją, apdovanoti tarptautinio konkurso taure ir kvietimu dalyvauti 

tarptautiniame vasaros konkurse „Summer talent 
league" Ispanijoje, vaikams ┊teikti medaliai, 
diplomai, saldžios dovanėlės. Muzikos talent┧ lygoje 
užėmė I vietą. Pasirodymas buvo transliuojamas per 
LRT televiziją laureat┧ koncerte. Tarptautiniame 
konkurse „Summer Talent League 2019”, kuris vyko 

Ispanijoje, Lloret De Mar, birželio 16-23 dienomis, savo amžiaus kategorijoje pelnė I ąją vietą. Darželio 
ugdytiniai turėjo galimybę būti tarp pači┧ geriausi┧ atlikėj┧ iš visos Europos, jie buvo ┊vertinti ne tik 
kompetentingos komisijos, bet ir  Lloret De Mar koncert┧ aikštėje susirinkusi┧ žiūrov┧ šūksniais ir 
aplodismentais. Vadovės Živilė, Skirmantė. Sveikiname nugalėtojus!  

KERAMIKA 

   Studijos vadovė dailininkė Jūra A. Vaškevičiūtė 
vaikus moko 
keramikos meno. Mažieji 
prisilietę prie molio 
atsipalaiduoja, tampa 
drąsesni., sparčiau vystosi 
vaik┧ kalbiniai gebėjimai.   

T. PETREIKIO ŠOKIŲ STUDIJA 

   Ugdytiniai mokosi šokti populiarius pramoginius 
šokius: valsą, polką, čiačia-čia, disko. Mažieji šokėjai 
išmoksta susikaupti, klausyti muzikos, pajusti ritmą,  
taisyklingos laikysenos. Studijos vadovė Mažena.  
 

FUTBOLAS      

KREPŠINIS   

ŠACHMATAI   

ANGLŲ KALBA 

   Vaikai turėjo galimybę darželyje lankyti 
šachmat┧ būrel┊. Šachmatai – lėtas, ne tik mąstymą, 
bet ir kantrybę puikiai ugdantis žaidimas, mokantis 
ilgesn┊ laiką susitelkti ┊ tam tikrus dalykus, 
susikoncentruoti.  

   Darželyje vyksta angl┧ kalbos užsiėmimai, 
vadovė Jūratė. 

   Krepšinio treniruotėse krepšinio paslapči┧  

ugdytinius moko vadovas Gintautas. Svarbu,  
kad vaikai nuo mažens jaukint┧si sportą ir  
sveikai gyvent┧. 

   Futbolo žaidimo technikos vaikus moko ir ugdo 
vaik┧ geriausias savybes, pasitelkdamas futbolo 
žaidimą, treneris Matas.  

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

