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AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“
Sausio 13-osios paminėjimas
Lietuvoje jau šeštus metus rengiama visuotinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ skirta prisiminti
ir visuotinai paminėti 1991 metų sausio įvykius. Šią dieną 8.00 val. ir mūsų darželio languose sužibo žvakelės –
gyvybės, šviesos, atminties ir vilties simbolis – žuvusiems už Lietuvos laisvę. Norime mažųjų vaikučių širdelėse
įžiebti pagarbos, atjautos, supratimo kibirkštėles.

VAIKŲ RAIŠKIOJO SKAITYMO TALENTŲ DIENA
„SKAMBIAUSI ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“
Ši talentų diena skirta Vasario 16-ajai paminėti. Kad būtų
išklausyti visi deklamuojantys ir neprailgtų vaikučiams
laikas buvo organizuota keletas renginių. Eiles deklamavo
„Kiškučių“, „Ežiukų“, „Papūgėlių“, „Drugelių“ grupių
vaikai. Renginį vedė: auklėtoja D. Semėnienė,
I. Jovaišaitė (5 m.). Klausėmės „Vyturiukų“,
„Lašiukų“, „Kačiukų“, „Boružėlių“ grupių
vaikučių deklamuojamų tėvynei skirtų eilių.
Renginį vedė auklėtoja. A. Šimonienė ir
Ū. Kulvinskaitė (5 m.). Eilėraščius deklamavo
„Spinduliukų“, „Gaidžiukų“, „Meškučių“
grupių vaikai. Renginį vedė A. Skunčikienė ir
T. Tomulevičius (5 m.). Šių renginių metu
daugiau dėmesio buvo skirta vaikų saviraiškai,

nuomonės išsakymui, vaikų
iniciatyvumui. Talentų dienoje
vaikai buvo aktyvūs dalyviai,
išgirsta jų nuomonė, vaikams
suteikti neįprasti vaidmenys:
skaitovai, vedantieji,
fotografai, vertinimo komisijos nariai. Renginio
metu nauja buvo tai, kad tiek vaikai, tiek
pedagogai, tėvai buvo aktyvūs dalyviai – galėjo
išsakyti kas patiko, ką labiausiai vertina. Tokio
pobūdžio renginiai paskatina vaikų iniciatyvumą,
ugdytiniai jaučiasi svarbūs, įvertinti, atsakingi.
Ugdoma vaikų meilė tėvynei – savo gimtajam
kraštui, gamtai, pagarba gimtajam žodžiui ir
tautos kultūrai.

KONKURSAS „ŽAISLAI TRISPALVEI“
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti
žaislų muziejus organizavo konkursą „Žaislų
trispalvė“. Visus kvietė kartu džiaugtis šia
švente ir paimprovizuoti su vaikais ir su jų
žaislais, sudėliojant Lietuvos trispalvę. Mūsų
darželio „Meškučių” grupės vaikučiai ir
pedagogės iš geltonų, žalių ir raudonų spalvų
žaislų sukūrė kompoziciją „Skubame į Sočio
olimpines žaidynes“. Labai džiaugiamės, kad
iš 184 kompozicijų, žaislų muziejaus kolektyvas
atrinko 50 labiausiai patikusių kompozicijų,

tarp kurių buvo ir mūsų „Meškučių” kurta nuotrauka.

TĖVŲ IR VAIKŲ PROJEKTAS
„SAVO MAŽOM RANKELĖM APGLĖBKIM GIMTĄ ŠALĮ“
Skirtas Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti
Šią dieną paminėti jau kelinti metai
tėveliai savanoriškai su savo vaikučiais
įsijungia į projektą „Savo mažom
rankelėm apglėbkim gimtą šalį” – jie drauge ieško idėjų kaip
pasveikinti Lietuvą ir drauge jas įgyvendina dainuodami,
šokdami, grodami, deklamuodami. „Saulės zuikučių“ grupės
vaikučiai ir tėveliai pasirinko
dainą apie Lietuvos vėliavos
spalvas, ,,Boružėlių“ grupės
vaikučiai ir tėveliai sudainavo
,,Tele Bim-Bam“ dainą
,,Televizorius“, akomponavo
meninio ugdymo pedagogė
G. Povilaitienė . „Viščiukų“

atliko ,,Vabalo be ūsų arija“ iš roko
operos ,,Voro vestuvės“
(vabaliukai – „Vyturiukų” grupės
vaikučiai). „Drugelių“ grupės
ugdytinio Žygimanto mama

grupės vaikučiai ir tėveliai
atliko ,,Viščiukų šokį“.
,,Ežiukų“ grupės ugdytinė
Smiltė Baumilaitė kartu
su savo šeimos nariais
dainavo M. Mikutavičiaus
dainą, ,Aš tikrai myliu
Lietuvą“. „Papūgėlių“
grupės vaikučiai ir tėveliai
atliko dainelę apie šarką. ,,Papūgėlių“ grupės ugdytinio Miko
brolis Rokas (fortepijonas) grojo J.Čiurlionytės pjesę,

(sintezatorius) sugrojo Bill
Danoff kūrinį ,,Take me home“.
,,Spinduliukų“ grupės vaikučiai
ir tėveliai atliko dainą apie
katiną. ,,Kačiukų grupės“
ugdytinė Aurora su sesute
Maria ir mama Elena dainavo
dainą ,,Lėlės valsas”. ,,Lašiukų“
grupės vaikučiai ir tėveliai atliko
savos kūrybos dainelę,
Aakomponavo meninio ugdymo
Pedagogė G. Povilaitienė.
,,Kiškučių“ grupės ugdytiniai
šoko valsą, vadovė
M. Narkevičienė. ,,Meškučių”
grupės ugdytinio Tumo mama
Diana pristatė savo kūrybos
eilėraštį ,,Mūsų Lietuva“,
eiles deklamavo ,,Meškučių”
grupės ugdytiniai Ugnė,
Tumas, Monika ir jos
tėtis Aleksandras.
Dėkojame visiems
svečiams, tėveliams,
vaikučiams, visai

lietuvių liaudies dainą ,,Naujienos“, dainą atliko ,,Papūgėlių“
grupės ugdytiniai. ,,Vyturiukų“ grupės ugdytinė Sandra su
sesute Adrija skaitė ištrauką iš J. Marcinkevičiaus poemos
,,Voro vestuvės“. ,,Vyturiukų“ grupės ugdytinės Sandros
mama Aurelija, pritariant grupės ugdytinių mamytėms,

Lina skaitė savo
kūrybos eilėraštį ,,Už
švarią sąžinę ir
Lietuvą“. ,,Gaidžiukų“
grupės ugdytinio
Filipo sesutė Elada

darželio
bendruomenei
už pagalbą,
rengiant
šią šventę.

TRADICINIAI RENGINIAI –
Tai kalendoriniai papročiai – vieni ankstyviausių žmonijos dvasinės kultūros kūrinių, kuriais siekiame padėti
vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus.

Užgavėnės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“
Kovo 4 dieną visus skubėti šurmuliuoti, kuo garsiau šėlti į
darželio kiemelį kvietė Kanapinis ir Lašininis, vaikščiodami
po grupes. Kanapinis ragino visusiš vyti žiemą ir prisišaukti
pavasarį. Lašininis neatstojo ir kvietė kovai. O kuris nugalės
– traukėme virvę. Visi džiūgavo – stipresnė buvo Kanapinio
komanda. Dainomis, pokštais, šūksniais, žaidimais vijome
žiemą. Nebuvo pamirštas ir paprotys per Užgavėnes

sočiai prisivalgyti, nes yra sakoma, jei esi sotus per
Užgavėnes, tai sotus būsi visus metus ir šią dieną reikia
prisivalgyti tiek, kad pilvas būtų kietesnis už kaktą.
Sotinomės blynais, lašininio lašinukais.
Deginome Morę – taip išvarydami susikaupusį blogį, o
kartu ir įkyrėjusią žiemą.

Kaziuko mugė „Guru guru į Kaziuko turgų“
Kaziuko mugei su įkarščiu
visi ruošėsi. Prekės buvo
įdomios, išradingos: tai
įvairiausi darbeliai iš
popieriaus, siūlų,
audinių gabaliukų ir
kitų medžiagų. Vaikų,
tėvelių, pedagogių gaminti. O kur dar saldumynai,
pyragai iškepti šauniųjų mamyčių. Šventės
šeimininkė Kazytė, (auklėtoja Laimutė A.) gyrė
visus darbštuolius, linkėjo saulėto pavasario. Į mugę
buvo užsukusi ir verslininkė (auklėtoja Lina S.)

Šventų Velykų sulaukus...

iš Dzūkijos apžiūrėti, gal ką ir nusipirkti. Visus lydėjo
puiki pavasariška nuotaika. Džiaugiamės šia tradicija
ir ją kaip išmanydami puoselėjame visi drauge.

Paroda „Užgavėnių personažai”

Kasmet, atbudus pavasariui, sugrįžus paukščiams, į žemę
Vasario 25 - kovo 6 d. mokytojų namų kiemelyje vyko
atkeliauja gražiausia pavasario šventė Velykos. Balandžio paroda „Užgavėnių personažai”. Eksponatus „Kepė, kepė
22 d. mūsų darželio vaikučius aplankė Velykų bobutė. Ji
močia blynus“, „Ragana” kūrė „Meškučių“, “Vyturiukų“,
užsuko į kiekviena grupe, su vaikais prisimine Velykų
“Lašiuku”, “Spinduliuku” grupių auklėtiniai ir pedagogės.
papročius, kartu su vaikais žaide žaidimus, rideno
margučius.

ŽYGIAI, EKSKURSIJOS, KELIONĖS, SUSITIKIMAI...
Žygis į sanatoriją „Pušyno kelias“, druskų kambarį
Haloterapija - gydymas dirbtinai sukurtu druskų
kasyklos mikroklimatu. Tai saugi gydymo ir
profilaktikos priemonė nuo
peršalimo, kvėpavimo takų
ar odos susirgimų. Šia priemone
pasinaudoti keliavo į „Pušyno
kelio“ sanatoriją, druskų
kambarį. „Lašiukų“, Drugelių“,
„Kačiukų“ ir „Vyturiukų“
grupių vaikučiai, auklėtojos,
„Gaidžiukų“, dir. pav. ugdymui

G. Buivydienė. O kad vaikučiams seansų metu būtų
nebūtų nuobodu, gydymą stengiamasi paversti malonumu
— vaikučiai galėjo pasižiūrėti animacinius filmukus.

Ekskursija į nacionalinį muziejų
„Velykos“ buvo
pasakojama apie
Velykų papročius,
vaikučiams priminė
kiaušinių marginimo
tradicijas. Ugdytiniai
galėjo pažaisti –
ridenti margučius.

Balandžio 24 d. „Vyturiukų“ ir
„Gaidžiukų“ grupių vaikučiai,
pedagogės, dir. pav. ugdymui
G. Buivydienė keliavo į
Nacionalinį muziejų. Vaikus
supažindino su etninės kultūros
pradžiamoksliu. Programoje

Ekskursija į saugaus eismo mokyklą
„Vyturiukų“, „Lašiukų“, „Meškučių“,
„Gaidžiukų“, „Drugelių“ grupių ugdytiniai
lankėsi saugaus eismo mokykloje. Vaikai
žiūrėjo mokomuosius filmukus, susipažino su
kelių eismo taisyklėmis. Ikimokyklinukai
susikaupę žygiavo pėščiųjų takeliais, susikaupę
stebėjo šviesoforo signalus, kokiam šviečiant
reikia stovėti, o kokiam – eiti per perėją.

Konkursas „Šilagėlė“
Balandžio 12 d. „Meškučių“ grupės ugdytinės
(vadovė meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė)
dalyvavo vaikų dainos konkurse „Šilagėlė“. Vienas
pagrindinių konkurso tikslų – puoselėti natūralaus,
„gyvo” dainavimo ir muzikavimo kultūrą bei skatinti
gabių vaikų meninę saviraišką. Džiaugiamės mergaičių
pasirodymu.

Festivalis „Šermukšnės šakelė“
Balandžio 24 d. ugdymo įstaigas pabūti kartu sukvietė
festivalis „Šermukšnės šakelė“ – 2014. Mūsų darželio
„Kačiukų“ grupės ugdytiniai pristatė miuziklą „Princesėlės
fleita”(vadovė meninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė
auklėt. S Kubertavičienė, dir. pav. ugdymui E. Olševskienė),

Motinos dienos šventė
gerontologijos ir reabilitacijos centre
Gegužės 2 dieną mūsų darželio mažieji dainorėliai ir
šokėjėliai sveikino ir džiugino GRC vienišas mamas savo
nuotaikingomis dainelėmis, šokiais.

Žemės dienai paminėti
Kovo 27 dieną
„Gaidžiukų“ , „Kiškučių”
grupių vaikučiai ir
pedagogės keliavo į Šv.
Juozapo mokyklą, kur
stebėjo spektaklį „Žemės
širdis“. Kuriuo buvo
minima žemės diena.

Meno projektas „Žemė ir dangus“
Darželio kiemelis, pasidabinęs
moksleivių pagamintomis
plunksnomis, džiugino
praeivius Tai meno projekto
dalis kartu su M. K. Čiurlionio
meno mokyklos moksleiviais
„Žemė ir dangus“

Susitikimas su knygos „Šuniuko Vinco kelionė
aplink pasaulį“ autore Brigita Jovaišiene
Kovo 19 dieną salėje „Kiškučių“, „Meškučių“, „Kačiukų“,
„Gaidžiukų“, „Vyturiukų“ grupių vaikučius pasitiko knygos
„Šuniuko Vinco kelionė aplink
pasaulį“ autorė Brigita Jovaišiene.
Vaikams ji papasakojo apie savo
svajonę – apkeliauti pasaulį.
Klausinėjo ir mažųjų apie ką jie
svajoja. Ji labai džiaugėsi, kad jos
svajonė išsipildė Kai ji užaugo ir
sutiko draugą Marių, jų

svajonės sutapo. Keliaudama
Brigita viską užrašinėjo į
dienoraštį, o draugui Mariui
pasiūlius ji parašė knygą.
Autorė pažadėjo vaikams,
kad greitai parašys ir kitą
knygą - ji bus apie šuniuko
Vinco patirtus nuotykius
keliaujant po Lietuvą.

Projektas „Kaip zebras Zimbardas pievoje pasaką surado”
Pedagogės L. Girdauskienė, A. Skunčikienė kartu su
„Meškučių” grupės vaikučiais dalyvavo respublikiniame
ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūriniame
kūrybiniame projekte „Kaip zebras Zimbardas
pievoje pasaką surado”. Pristatė projektą, kaip
„Meškučių“ grupės vaikučiai kūrė pasaką
„Šuniuko Vinco kelionė aplink pasaulį“. Vaikai
patys gamino pasakos veikėjus, su jais keliavo
labirintu, vaidino, improvizavo ant šviesos stalo,
susikurtoje „Skaitykloje“. Savo įspūdžius,
emocijas liejo popieriaus lape. Kiekvienas galėjo

pasakoti ką jautė, keliaudamas savo kurtoje pasakoje.
Buvo daug džiaugsmo vaikams sulaukti iš
projekto organizatorių įvertinimo – saldumynų, padėkos.

Susitikimas su ornitologu Gediminu
Lietuvos ornitologų
draugijos atstovas
ornitologas Gediminas
Petkus vaikams
papasakojo savo įspūdžius
iš kelionės po Afriką.
Vaikai galėjo grožėtis
nuotraukų paroda darželio
koridoriuje.

UTENOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“ GEROJI PATIRTIS
Gegužės 22 d. darželyje svečiavosi mūsų darželio partnerių
– Utenos lopšelio-darželio „Želmenėlis” pedagogių
komanda. Seminare pranešimą „Aktyvi darželio
bendruomenė – saugus ir pasitikintis vaikas” pristatė
lopšelio–darželio „Gintarėlis”
auklėtoja metodininkė
R. Čepienė. Utenos vaikų
lopšelio-darželio „Želmenėlis“
direktorė Sigita Balčiūnienė
pristatė „Ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų
aprašo“ ir planavimo
sąveiką, o šio darželio pedagogės dalinosi gerąja patirtimi
apie praktiškai taikomą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų

pasiekimų aprašą“. Auklėtojos Daiva Kulikauskienė,
Rita Kraujelienė ir Vaida Juškienė pristatė veiklų su
smėliu įvairovę visiems amžiaus tarpsniams: nuo
ankstyvojo iki priešmokyklinio ugdymo, auklėtoja
Janina Mizarienė
pasakojo apie emocinio
intelekto lavinimo
programą „Kimočiai“,
Regina Girčienė –
bendradarbiavimo
galimybes su tėvais
(naudojant stendus). Mūsų įstaigos direktorė Laima
Bartaškienė apibendrino seminare įgytą patirtį ir numatė
kitų metų bendradarbiavimo gaires.

PROFESORĖS TINA BRUCE IR SUE ROBSON VIEŠNAGĖ DARŽELYJE
Viešnios iš Anglijos Tina Bruce ir Sue
Robson bei LEU dėstytoja Milda Brėdikytė
lankėsi darželyje. „Meškučių“ ir „Gaidžiukų“
grupėse stebėjo vaikų savarankiškus žaidimus,
bendravo su grupių auklėtiniais. Su darželio
pedagogėmis buvo diskutuojama apie laisvojo
žaidimo svarbą vaiko raidai, jo mąstymui ir
tolimesniam mokymuisi.

LIETUVOS „GINTARĖLIŲ“ SAMBŪRIS 2014
2013 m. balandžio 25 dieną „Gintarėlio“ vardu
besivadinančių Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų
vadovai ir pedagogai, susirinkę Palangos lopšelyjedarželyje „Gintarėlis“, įkūrė sambūrį „Gintarėliai“. Šio
suvažiavimo simbolis „Švyturys“ prieš metus atkeliavo ir
į mūsų darželį, į kurį šiemet balandžio 25-ją, paskutinį
balandžio penktadienį, suvažiavo Lietuvos ikimokyklinio
ugdymo įstaigų „Gintarėlis“ vadovai, pedagogai iš
Akmenės, Mažeikių, Gargždų, Klaipėdos, Palangos,
Kauno, Vilniaus, Panevėžio. Pati gamta sveikino visus
susirinkusius. Saulė, žerdama savo spindulius į lauko

sceną, kvietė pažiūrėti miuziklą „Paukščių vestuvės“,
kuriuo prasidėjo antrasis „Gintarėlių“ suvažiavimas.
Svečius sveikino Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento
direktorius Gintaras Petronis, ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo poskyrio vyriausioji specialistė Ona
Vaicekauskienė. Šio suvažiavimo tikslas – dalytis gerąja
darbo patirtimi, kūrybiniais sumanymais su Lietuvos
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis įvairiomis bendravimo
ir bendradarbiavimo formomis, siekiant visuminio vaiko
ugdymo(si).

PROJEKTAS „SAVIREGULIACIJOS VYSTYMAS ŽAIDYBINĖJE VEIKLOJE“
Vaikų savarankiško žaidimo stebėjimai „Meškučių“, „Gaidžiukų“ grupėse
Darželio pedagogių komanda įsijungė į vykdomą LEU psichologijos
didaktikos katedros projektą „Savireguliacijos įgūdžių vystymas žaidybinėje
veikloje“. Šio mokslinio projekto tikslas – sukurti instrumentą, kuris skatintų
vaikų žaidybinę veiklą ir padėtų formuotis vaikų savireguliacijos įgūdžius. Šio
stebėjimo metu siekiama išsiaiškinti, kaip vaikų žaidybinės veiklos metu
formuojasi vaikų savireguliacijos funkcija. Manoma, kad tyrimo rezultatų
analizė ir sukurtas instrumentas kartu su metodinėmis rekomendacijomis,
padės skatinti ir tobulinti kokybišką ir vaiko poreikius atitinkantį vaikų
ugdymą tiek ikimokyklinio ugdymo institucijose, tiek šeimose.

EDUKACINĖS PROGRAMOS

„Linas rengia ir maitina“

Vaikai stebėjo trumpą spektakliuką „iš lagamino“,
kurio metu sužinojo apie lino vargus. Apžiūrėjo, kaip
atrodo linas kaip augalas, kaip pluoštas iš stiebelio
bandė pasigamins lino siūlelį. Ir išbaidę piktą velnią
ragavo duonelės su linų sėmenų aliejumi, sužinojo
apie naudingąsias jo savybes. Pasistiprinę vaikai kibo
į darbą – gamino lininę servetėlę.

„Mano kepaliukas“
Susitikimo metu Rasa atsakė į daugelį klausimų, kurie
domina mažuosius kepėjus: kodėl kepėjai ryši prijuostes
ir dėvi kepuraites? Kokio skonio miltai? Kaip kvepia
rauginta tešla? Kodėl duona tokia gardi? Vaikai gamino
svajonių kepaliuką ar nenuoramą, išdykusį pagranduką –
kas ką norėjo. Vėliau juos dėjo į kepimo indą ir stebėjo
kaip krosnelėje kepa jų rankytėmis suminkyta duonelė ir
klausėsi pasakojimo apie nenuoramą Pilkišių, kuris
mokėsi kepti duoną, draugauti ir dalintis. Skanavo iškeptą
savo duonutę.

KŪRĖME PILIS
Vaikai ir kai kurių grupių
tėveliai noriai kibo į
kūrybinį darbą spalvinti
pilių maketus. Juose vaikai
žaidė įsikuriant namus
grupėse ir lauko pievelėje.

PARODA
Darželio koridoriaus galerijoje buvo
organizuota naujai įsigytų vaikiškų
knygų parodėlė. Mažieji galėjo
apžiūrėti knygeles, užsirasyti
patikusių knygelių pavadinimus.
O po parodos jas parsinešti į
grupes paskaityti.

„KELIAUJANTI FOTOBLYKSTĖ“
JAUNŲJŲ FOTOMENININKŲ PARODA
Balandzio 8 dieną į mūsų darželį iš Utenos lopšelio
– darželio „Želmenėlis“ atkeiavo jaunųjų
fotomenininkų paroda „Keliaujanti fotoblykstė“. Ji
buvo eksponuojama darželio koridoriaus galerijoje .

PROJEKTAS
„AŠ NORIU ŽINOTI KĄ MANO TĖTIS IR MAMA DIRBA VISĄ DIENĄ“
„Drugelių“ grupės Guodos mama, Margaritos iš
„Ežiukų” grupės mama grupių draugams papasakojo
apie savo gydytojų profesijas. Vaikai patys pasijuto
gydytojais, pacientais. Jie noriai sutiko, kad gydytoja
juos apžiūrėtų. Visi susidomėję klausėsi mamyčių
pasakojimų.
„Lašiukų“ grupės Justės
mama vaikučius supažindino
su renginių (gimtadienių)
organizavimu, Kristupo ir
Nojaus mama vaikams sekė
pasaką apie pelytę, kuri
įdomiai vaikams pasakojo
apie telekomunikacija. Gerdo
mama supažindino mažuosius
draugus su kineziterapija.

„Vyturiukų” grupės vaikučiai
susidomėję klausėsi savo draugo
Simo tėčio pasakojimo apie
kartografo profesiją. Sužinojo,
kad kartografai matuoja ir
sudarinėja didesnių Žemės
paviršiaus teritorijų planus ir
žemėlapius.

Šokolado fabrike
„Drugelių“ grupės vaikučiams Gretos ir Ievos
mama Žydrūnė suorganizavo ekskursiją į rankų
darbo šokolado fabriką. Ten vaikučiai iš florentinų,
trijų spalvų glaisto, riešutų, dribsnių, juodo ir balto
šokolado gamino įvairius sausainius ir saldainius,
skanavo juos, galėjo pasiimti ir į namus. Vaikams
buvo įteikti šokolado meistrų pažymėjimai.

Išvyka į Mykolo Riomerio universitetą
„Lašiukų“ grupės Justės tėtis
pakvietė vaikučius į Mykolo
Riomerio universitetą. Drauge
keliavo ir „Gaidžiukų“ grupės
mažieji ugdytiniai. Vaikai
galėjo susipažinti su
universiteto aplinka. Apžiūrėti
posėdžių salę, biblioteką.

AKCIJA „DAROM“ KITAIP: „PABŪKIME KŪRĖJAIS“
Šis sumanymas pagražinti lauko pavėsines manome, kad patiko ir tėveliams,
ir vaikučiams. Nuostabiais pasakų veikėjais, pasipuošusios sienos, sutinka
kiekvieną, atėjusį į lauko aikšteles, o vaikams suteikia daug teigiamų emocijų.

ŽAIDŽIAME FUTBOLIUKĄ...
Salėje mažieji futbolo mėgėjai susitiko su
AC Milan futbolo mokyklos atstovais. Drauge
rungtyniavo estafetėse, žaidė futboliuką.

PROJEKTO „FUTBOLIUKAS” MIESTO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ
ATVIRA SPORTINĖ PRAMOGA
Vasario 25 dieną darželyje buvo organizuota projekto
„Futboliukas“ sportinė pramoga „Sportuojame ir augame
sveiki Lietuviai“. Futboliuko aikštelėje rungėsi lopšelio –
darželio „Žirniukas“ ir mūsų darželio vaikai, pedagogės.

Stebėti pramogos susirinko pedagogės iš Vilniaus miesto
ikimokyklinių įstaigų metodinio ratelio „Aidas“.
Sportinėse rungtyse dalyvavo tėvai ir svečiai iš LFF.

AKCIJA „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“
Kovo 24-30 dieną įstaigoje organizuota akcija „Savaitė be patyčių“ – „Draugystės pasakų“
kūrimas. Kiekvienoje grupėje su vaikais buvo kalbama apie draugystę, pagarbą. Vaikai noriai
kūrė bendrą grupės pasaką, kurią galėjo pasiskaityti visa darželio bendruomenė. Drauge
ugdytiniai kūrė bendrą grupių piešinį.

Apie mus televizijoje…

„Meškučių“ grupės vaikučiai
mokslo populiarinimo filme

Laidoje „Padėkime augti“
buvo dalijamasi mintimis kaip
įtraukti vaikus į Velykų šventės
pasiruošimą? „Lašiukų“ grupės
vaikučiai gamino velykinius
kiaušinius iš spalvotos maistinės
tešlos, atsakinėjo į užduotus
klausimus. Laidą galima
pasižiūrėti internetinėje svetainėje.

„Meškučių“ grupės ugdytiniai buvo pakviesti
dalyvauti kartografinio, mokslo populiarinimo
filme – Žemėlapiai, kurie keičia pasaulį. Buvo
filmuojama pagrindinė vaikų veikla –
žaidimas. Filmuota medžiaga bus naudojama
kuriant filmą, populiarinantį žemėlapių mokslą.

Laidos „Padėkime augti“
gimtadienyje
Pop grupę „Padūkėliai“ lankantys mažieji dainorėliai,
buvo pakviesti į Vilniaus centre esančią kavinę „Kuku
Muku“ švęsti
trečiojo LNK
laidos „Padėkime
augti“ gimtadienio.
Vaikai dainavo
daineles, kartu
su tėveliais žaidė,
linksminosi.

„Mano žalioji palangė“
Tai ekologinis konkursas, kurį organizavo Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras bei naujos kartos
Lietuvos žaliųjų susivienijimas. Šiame konkurse dalyvavo
ir mūsų įstaigos ugdytiniai ir pedagogės. Su vaikais
sėjome, sodinome, auginome „žaliuosius“ mūsų draugus,
kūrėme savo „Žaliąsias palanges“.

„Baltumo šventė 2014“
VIII-tasis respublikinis populiarios dainos festivalis
Šioje šventėje dalyvavo pop grupės „Padūkėliai“
dainininkai. Ji vyko Kaune, klube „Combo”.

,,Širdelėj skamba vis lopšinė"
V jaunučių chorų festivalis
Šiame festivalyje savo dainingas lopšines pop grupės
„Padūkėliai“ atlikėjai dovanojo klausytojams
Šv. Kotrynos bažnyčioje.

Velykų kiaušinukai
PC Ozas patalpas
puošė ir mūsų darželio
ugdytinių puošti
velykiniai kiausinukai.
Juos mažieji dailininkai
įvairia technika spalvinio,
puošė, gražino.

Papildoma veikla darželyje
Mūsų darželyje kaip ir kiekvienai metais tėveliai galėjo rinktis papildomo ugdymo paslaugas: pop grupės
„Padūkėliai“ veikla, vadovės Ž. Gaspariūnienė, S. Balčiūnaitė, T. Petreikio šokių studijos užsiėmimai, vadovė M.
Narkevičienė, keramikos būrelis, vadovė J. Vaškevičiūtė, krepšinio treniruotės, vadovas
Gintautas ir anglų kalbos užsiėmimai, vadovė Jūratė.

Šeimos diena
Pavasario saulės šiltas dvelksmas, pražydusių gėlių žiedai
atvertė nuostabią pavasario kalendoriaus dieną - Šeimos
dieną. Grupių vaikučiai kartu su tėveliais džiaugėsi
buvimu kartu. „Lašiukų“ grupės vaikučių tėveliai šią

dieną paminėjo netradiciškai. Jie mažuosius pakvietė
paviešėti Tėjos tėčio darbovietėje – gaisrinėje, o
vėliau laiką leido medžių paunksnėje, kur kartu žaidė,
rungtyniavo.

Atsisveikinimas su darželiu
„Kiškučių“, „Gaidžiukų“, ir „Kačiukų“ grupių vaikučiai visus kvietė paskutinį
kartą pabūti kartu, atsisveikinti su tais draugais, kurie iškeliavo į priešmokyklinę
grupę į Baltupių progimnazią. Atminimui „Kačiukų“ ir „Kiškučių” grupės
tėveliai pasodino darželio kiemelyje medelius – raudonlapius klevus.

SPORTO IR KŪRYBOS ŠVENTĖ „VAIKYSTĖS DŽIAUGSMAI“
Gegužės 30 d. vaikų gynimo dienai paminėti buvo
organizuojama sporto ir kūrybos šventė „Vaikystės
džiaugsmai“. Ugdytiniai galėjo eksperimentuoti su vandeniu,
žaisti kartu su krepšinio treneriu. Pasijusti garsiais futbolo
žaidėjais su futbolo treneriu
Virmantu , pažaisti judriuosius
žaidimus, pabūti drauge, paišdykauti.

Rytinė mankšta lauke
Vasara puikus metas rytinei mankštai
lauke, kai nelyja stiprus lietutis. Linksma
muzika rytais pajudėti sukviesdavo visa
darželio bendruomenę. Puikus oras, gera,
nuotaika, linksmi pratimai kiekvieną
nuteikdavo pozityviai dienai.

Vasaros pleneras „Vasaros spalvų puokštė“
Plenero metu vaikai kūrė žalią pievą guašu ir akvarele ant agro plėvelės, margino bitučių siluetus, kuriais puošė
darželio kiemelyje augančius krūmokšnius, tapė ant medžių kamienų apgaubtų popieriaus lapų. Žaidė „smėlio
kavinėse“, linksminosi su pop grupe „Padūkėliai“, pūtė burbulus, džiaugėsi buvimu kartu darželio kiemelio pievelėjė.
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