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„SKAMBIAUSI ŽODŽIAI IŠ VAIKO ŠIRDIES“  

PILIETINĖ AKCIJA „LIETUVA KVIEČIA“ 

DAINOS DIENA                               
„DAINUOJU LIETUVAI“ 

       Kovo 10 d. Baltupių progimnazijoje 

vyko pradinių klasių mokinių dainos 

šventė „Dainuoju Lietuvai”. Šventėje 

dalyvavo mūsų darželio priešmokyklinu-

kai . Jie dainavo dainą „Lietuva”. 

Vilniaus m. metodinio būrelio 

„Aidas“ ikimo-

kyklinių įstaigų 

skaitovų konkur-

sas „Kur prasi-

deda tėvynė“. 

Dalyvavo du 

įstaigos ugdyti-

niai J. Lapinskaitė iš „Gaidžiukų“ grupės, T. 

Jalnionis iš „Meškučių“ grupės, auklėtojos 

R. Čepienė, A. Skunčikienė, direktorės pa-

vaduotoja ugdymui G. Buivydienė.  Šis konkursas vyko lopšely-

je-darželyje „Žvangutis". 

SKAITOVŲ KONKURSAS  

„Skambiausi žodžiai iš vaiko širdies“ - tai vaikų raiškiojo skaitymo talentų diena, skirta vasario 

16 d. paminėti. Toks konkursas darželyje ren-

giamas jau antrus metus. Konkurse  dalyvavo 

vaikai norintys pasekti pasakas, juos balsuo-

jant išrinko grupės draugai. Vasario 12 d. pa-

sakas porino „Meškučių“, „Gaidžiukų“, 

„Papūgėlių“, „Saulės zuikučių“ grupių vaiku-

čiai, renginį vedė auklėtoja Alma ir Titas To-

mulevičius – „Meškučių“ grupės ugdytinis. Vasario 13 d. pasakas 

sekė „Vyturiukų“, „Kiškučių“, „Kačiukų“, „Drugelių“, 

„Viščiukų“ grupių vaikučiai. Renginį vedė auklėtoja Greta. Šį 

renginį filmavo  laida „Padėkime augti”. Tą 

pačią dieną pasakas porino ir „Boružėlių“, 

„Spinduliukų“, „Lašiukų“, „Ežiukų“ grupių 

vaikučiai, renginį vedė auklėtoja Loreta. 

Tokiais renginiais siekiama ugdyti vaiko 

pasitikėjimą savimi, sceninę drąsą. Stengia-

masi aktyvinti vaiko vaidybinę saviraišką, 

atskleisti jo kūrybinę iniciatyvą, lavinti vaiz-

duotę, mąstymą. Aktyvinamas vaikas prisi-

taikyti prie esamos situacijos, nuosekliai 

reikšti savo mintis. Vaiko lūpomis sekamos pasakos skambėjo nuoširdžiai, 

visi dalyviai stengėsi perteikti pasakų nuotaiką, mintį.  

Mūsų įstaiga, minint Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, prisijungė prie 

pilietinės akcijos „Lietuva kviečia“, kurią inicijavo  Lietuvos vaikų ir jau-

nimo centras (LVJC). Buvo organizuota Skype konferencija su „Meškučių“ 

grupę lankiusią, o šiuo metu Belgijoje laikinai gyvenančia Karolina ir jos kla-

sės draugais. Tai tiesioginis sveikinimas ir Skype konferencija su mokykla iš 

Briuselio. Labai džiaugiamės, kad šią iniciatyvą palaikė Karolinos mama, 

kuri ir padėjo įgyvendinti šią akciją. Pokalbio metu vaikai prisistatė, atsakinė-

jo į vieni kitų užduotus klausimus, pasakojo apie savo pomėgius. Mūsų darže-

lio vaikai pasakojo draugams apie Lietuvos vėliavą, jos spalvų reikšmę. Džiu-

gu buvo pamatyti svečios šalies draugų iš trispalvės spalvų sukurtą plakatą-

sveikinimą Lietuvos gimtadienio proga. 
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„SAVO MAŽOM RANKELĖM APGLĖBKIM GIMTĄ ŠALĮ” 

 Minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, darže-

lyje jau tradicija tapo tėvų ir jų vaikučių projektas– 

šventė „Savo mažom rankelėm apglėbkim Gimtą 

šalį“. Jį kasmet organizuoja tėvelių kartu su savo 

atžalomis bendruomenė. Ši šventė - tai kelionė po 

gimtą šalį - apžvelgta Lietuvos istorija apie drąsių 

lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno lėktuvą 

„Lituanica“, kurią pasakojo „Kiškučių“ grupės vai-

kučiai ir jų tėveliai. Prisiminti šiuolaikiniai lietuvių 

kūrėjai – vaikams, apie juos priminė „Ežiukų“ gru-

pės vaikučiai ir jų tėveliai. „Spinduliukų” grupės 

vaikučiai ir jų tėveliai pasakojo apie krepšinį, kuris 

mūsų tautą pabudina ir suvienija. Nepamiršta buvo 

ir nuostabioji Lietuvos gamta: „Pažvelk į Lietuvos 

gamtą, „Boružėlių“ grupės vaikų ir tėvų akimis“, 

G. Paškevičiaus daina „Mano kraštas“. Daug išdai-

nuota dainų savo šaliai. Galėjome pasiklausyti J. 

Marcinkevičiaus dainos „Lietuva“, kurią atliko 

jungtinis „Drugelių“ grupės tėvelių ir vaikučių an-

samblis. Visus sužavėjo „Vyturiukų“ grupės vaiku-

čių ir jų tėvelių sudainuota lietuvių liaudies dainų 

pynė. „Kačiukų” grupės vaikučiai ir jų tėveliai atli-

ko poezinę miniatūrą „Daina laisvei“. Ramiai nu-

teikė visus A. Matučio eilėraštis „Skambioji kal-

ba”, kurį skaitė „Papūgėlių” grupės vaikučiai ir jų 

tėveliai. Klausėmės pasakos, kurią sekė„ Gaidžiu-

kų“ grupės vaikučiai ir jų tėveliai: „Sekam  

TĖVŲ IR VAIKŲ PROJEKTAS 

Skirtas Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 

 pasaką Lietuvoj“. Iš-

vydome ir jungtinės 

„Lašiukų“ grupės vai-

kučių ir jų tėvelių tru-

pės lėlių teatro vaidini-

mą pagal E. Mieželai-

čio poemą „Zuikis pui-

kis“. Visi drauge galė-

jome pažaisti su ma-

žaisiais darželio ugdytiniais: „Viščiukų“ grupės vaiku-

čiais ir jų tėveliais žaidimą „Vaikai – Lietuvos gėlės“. 

Tėvelių ir vaikučių pasirodymus užbaigė „Meškučių” 

grupės vaikučiai ir jų tėvelių improvizacija, pagal D. 

Kamarauskienės knygą „Išėjau su Čiurlioniu. Tuoj 

grįšiu” M. K. Čiurlionio kūrinį „Ant kalno gluosnys” 

atliko Filipo sesutė Elada. Su švente visus sveikino 

darželio direktorė Laima Bartaškienė ir svečiai vyriau-

sioji specialistė O. Vaicekauskienė,  švietimo departa-

mento direktorius Gintaras Alfonsas Petronis. Renginį 

vedė „Ežiukų“ grupės ugdytinės Smiltės močiutė Ni-

jolė Baumilienė, jai talkino „Meškučių” grupės ugdy-

tiniai Ugnė, Vesta ir  Tomas, Monikos tėtis Aleksand-

ras Nemunaitis. Scenarijaus autorė „Meškučių” grupės 

ugdytinio Tumo mama  Diana Petrovienė. 
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Mūsų lopšelis-

darželis 

„Gintarėlis“ 

paskelbė projektą, 

kurio metu Lietu-

vos lopšelių-

darželių 

bendruomenės kūrė savitas trispalves ir jas 

įamžino fotografijose, panaudodamos gamtines 

medžiagas, antrines žaliavas, žaislus ar kitas prie-

mones. Tokiu būdu vaikai buvo supažindinami su 

valstybės simboliais vaikams priimtinais būdais ir 

formomis per aktyvią vaikų veiklą: kuriant, 

liečiant, tyrinėjant, pajaučiant, įsiklausant. Kūrybi-

nis procesas vyko du mėnesius. Projekto me-

tu vaikai ir suaugusieji puošė savo įstaigos ar mik-

rorajono bendruomenės aplinką tautine simbolika 

bei įprasmino Lietuvos valstybingumo 25 metų 

sukaktį. Atsiųsti darbai bu-

vo eksponuojami darželio 

galerijoje - koridoriuje, pa-

rodoje „Mano trispalvė“.   

Gegužės 19 – birželio 15d. 

Seimo II ir III rūmus jun-

giančioje galerijoje buvo  

 RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „MANO TRISPALVĖ“ 

Edukacinėje pamokoje „Valdovų karūnos“ susido-

mėję ugdytiniai apžiūrinėjo muziejuje sukauptas 

istorines vertybes, kiekvienas pasimatavo karaliaus 

karūną. Vaikams buvo suteikta galimybė pajusti ir 

Barboros Radvi-

laitės karūnavi-

mo dvasią – ug-

dytinė Barbora 

buvo pakviesta 

atsisėsti į sostą, 

ją saugojo stip-

rus karys, rankoj 

laikydamas kar-

dą, tai ugdytinis 

Tomas. Barbora 

davė priesaiką ir tapo karaliene. Edukacinėje muzi-

kinėje pamokoje ugdytiniai susipažino su įvairiais  

Valdovų rūmuose edukacinėje pamokoje „Valdovų karūnos“ dalyvavo „Meškučių“ grupės ugdytiniai, 

edukacinėje muzikinėje pamokoje dalyvavo „Gaidžiukų“ ir „Vyturiukų“ grupių ugdytiniai. 

EDUKACINĖS IŠVYKOS 

pristatyta ir eksponuojama fotografijų paroda „Mano 

trispalvė“, kur 

buvo galima pasi-

grožėti lopšelių-

darželių sukurto-

mis ir fotografijo-

se įamžintomis 

trispalvėmis. Pro-

jekte dalyvavo 38 

įstaigos, fotografijų pa-

rodoje dalyvavo 34 įstai-

gos. Projekto koordina-

torius - Vilniaus miesto 

savivaldybė. Renginio 

globėja – Seimo narė 

Vincė Vaidevutė Marge-

vičienė. Pristatymo metu visus linksmino dainomis, 

šokiu darželio ugdytiniai.  

senoviniais muzikos instrumentais, sužinojo ne tik 

jų negirdėtus pavadinimus, bet ir išgirdo jų skam-

besį, vaikai turėjo galimybę ir patys pagroti. Visus 

labai įkvėpė aplinka - tai įvairios valdovų rūmų 

erdvės - kambariai ir salės, bei pamokos vedančioji, 

apsirengus to laikmečio rūbais ir visur kviečianti ją 

sekti dūdelės garsais... Smagu ir jauku, kad vaikai 

gavo po pagalvėlę, kurią naudojo visos ekskursijos 

- pamokos metu, kaip kėdutę prisėsti sustojimo vie-

tose ir atsipalaiduoti, klausantis užburiančių muzi-

kos garsų.  

Tokiomis išvykomis buvo stengiamasi savitai 

perteikti vaikams kultūrinį paveldą, sudaryti neį-

prastas sąlygas domėtis savo šalies sukauptomis 

istorinėmis vertybėmis, patiems vaikams pajusti 

meilės Tėvynei jausmą. 



  

 4 

                   ŽYGIS PĖSČIOMIS   
     Į  „PUŠYNO KELIO“ SANATORIJOS, DRUSKŲ KAMBARĮ  

„Vyturiukų“, „Gaidžiukų“, „Lašiukų“, „Spinduliukų“, „Meškučių“, 

„Drugelių“ grupių auklėtiniai ir pedagogės lankėsi sanatorijoje „Pušyno 

kelias“ druskų  kambaryje. Tai saugi gydymo ir  profilaktikos priemonė 

nuo  peršalimo, kvėpavimo takų  ar odos susirgimų. Kad vaikučiams sean-

sų metu nebūtų nuobodu, gydymą stengiamasi paversti malonumu  - ugdy-

tiniai galėjo pasižiūrėti animacinius filmukus.  

EUROPOS INFORMACIJOS CENTRE  

„Drugelių“ grupės vaikai lankėsi Lietuvos 

Nacionaliniame muziejuje. Ugdytiniams bu-

vo organizuojama edukacinė veikla „Vaikai 

ir žaislai“. Mažieji susipažino su senolių vai-

kystės pramogomis, jų žaislais, sužinojo, 

kaip buvo daromi žaislai, galėjo su jais 

pažaisti.  

NACIONALINIAME MUZIEJUJE 

GAMTININKŲ CENTRE 

Šį  pavasarį „Drugelių" grupės ug-

dytiniai aplankė Europos informacijos 

centrą. Šiame centre, naudojant įvairias 

informacinės technologijos priemones, 

vaikams buvo pasakojama apie Eu-

ropos sąjungoje, surengtą aplinkosau-

gos pamoką. Ugdytiniams buvo 

aiškinama, ką daryti, kad žemė mums 

padėkotų. Mažieji galėjo papasakoti, 

kaip jie patys taupo vandenį, elektrą. 

Buvo sudarytos sąlygos pažaisti žaidimus, susijusius su  

šiukšlių rūšiavimu.  

Tai ikimokyklinių įstaigų folkloro festivalis. Jame dalyva-

vo „Vyturiukų“ grupės ugdytiniai kartu su menini 

 

o ugdymo pedagoge G. 

Ivanenkiene šoko  ratelį 

„Šiaudiniai batai“.  Šis 

festivalis - tai puiki vaikui 

pažintis su folkloru, pažin-

tis su tautos protėvių kul-

tūra. Kultūros perėmimas praturtina ne tik vaiko žinias, bet 

 Konkurse – festivalyje „Šermukšnės šakelė“, 

kuris vyko l/d „Šermukšnėlė“, dalyvavo 

„Lašiukų“ grupės ugdytiniai.  Jie kartu su auklė-

tojomis pateikė lėlių teatro vaidinimą pagal E. 

Mieželaičio poemą „Zuikis puikis“.  Šis konkur-

sas - festivalis - tai žaisminga vaikų pasakos, kū-

rybiškumo, vaidybinės patirties ir gamtos suvoki-

mo santykio raiška. Pasakos pagalba norėta leisti 

vaikui kūrybiškai pamąstyti apie šalia esantį gam-

tos grožį ir jo išsaugojimą.  

FESTIVALIS 
 „ŠERMUKŠNĖS ŠAKELĖ“  

FOLKLORO FESTIVALIS  
„ŠILTUMAI, GRAŽUMAI PAVASARĖLIO..“ 

 „Gaidžiukų”, „Meškučių” ir „Vyturiukų” grupės vaikai ir pedagogės lankėsi Pavilnyje -  

gamtininkų stotyje. Vaikai susipažino su 

centre gyvenančiais paukščiais, gyvūnais. 

Pasigėrėjo gandru, krankliu, auksiniu fazanu, 

ereliu. Apžiūrėjo pelytes, žiurkes, degu, šinši-

lą, triušiuką, meškėną ir kitus. Tokie susiti-

kimai skirti vaikų supažindinimui su paukš-

čiais, gyvūnais, skiepijant jiems meilę bei at-

sakomybę už juos. 
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 Renginį organizavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstai-

gų metodinė taryba. Darbų paroda 

vyko 2015 m. balandžio mėnesį 22-

23 d. Vilniaus mokytojų namuose. 

Šioje parodoje „Kuriu knygą apie 

savo miestą Vilnių" dalyva-

vo  „Meškučių“ grupės ugdytiniai ir 

pedagogės. Kuriant knygą buvo 

stengiamasi puoselėti vaikų kūrybi-

nį aktyvumą ir meninę raišką, skatinti vaiko domėjimąsi knyga, atrasti pilietiškumo ugdymo galimybes.   

                      DARBŲ PARODA  

„KURIU KNYGĄ APIE SAVO MIESTĄ VILNIŲ"  

Vasario 23 d. darželyje vyko „Futboliuko“ turnyras. Jame varžėsi „Lašiukų“, „Meškučių“, „Drugelių“, 

„Gaidžiukų“ ir „Vyturiukų“  grupių 

ugdytiniai. Vaikams buvo sudarytos 

palankios sąlygos ugdyti savo fizinius 

sugebėjimus žaidžiant futboliuką, tobu-

linti grupinio darbo įgūdžius komando-

se, stiprinti draugystę ir sportinį ben-

dradarbiavimą tarp grupių. Visi daly-

viai  buvo apdovanoti vitaminais –

maišeliu kvepiančių, sultingų apelsinų.  

KŪRYBINIAI ŽAIDIMAI SU STATYBINĖMIS DETALĖMIS 

NAUJAI  ĮSIGYTŲ KNYGŲ PARODA 

Darželio ugdytiniai turėjo puikią galimybę susipažinti su 

darželyje įsigytomis naujausiomis knygelėmis. Paroda 

vyko darželio galerijoje. Kiekvienos grupės vaikai lankė-

si galerijoje, kurie mokėjo rašyti, galėjo užsirašyti jiems 

patinkančios knygelės pavadinimą ir po parodėlės ateiti į 

bibliotekėlę pasiimti knygelę, parsinešus į grupę, paskai-

tyti. Stengiamasi skatinti vaikų norą domėtis knygelėmis, 

jas skaityti. 

Įstaigoje vaikai turėjo galimybę 

pažaisti su įdomiomis kartoninėmis 

kaladėlėmis. Šios statybinės detalės 

keliavo iš grupės į grupę. Tokios 

naujovės labai džiugino vaikus, ska-

tino kūrybiškai veikti, stiprini vaikų 

tarpusavio santykius. 

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU  

 Kovo 26 d. darželyje vyko susitikimas su 

rašytoju S. Paltanavičumi, knygos „Labas kaip 

gyveni? 14 laiškų iš girios“ pristatymas. 

Dalyvavo „Meškučių“, „Gaidžiukų“, 

„Drugelių“, „Lašiukų“, „Vyturiukų“ gr. vaikai. 

Rašytojas pasakojo, kokių rašytojų knygas apie 

gyvūnus jam patiko skaityti vaikystėje, 

atsakinėjo į vaikų klausimus, pasirašinėjo vaikų 

turimas jo parašytas knygas. 

      FUTBOLIUKAS 
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„SAVAITĖ BE PATYČIŲ” – DRAUGYSTĖS SPALVOS 
Įgyvendinta savaitė „Tiesiu draugystės ranką“, vykdant  patyčių prevenciją, akcentuojant 

draugiškus vaikų darbus vienų kitiems, drauge su darželio psichologe J. Baltuškiene. 

Vaikai savo gerus darbus (užrašytus ant lapelių) kaupė kibirėliuose, pintinėlėse, klijavo ant 

gyvūnėlių uodegėlių, saulės spindulėlių. Buvo akcentuojama pagalba vieni kitiems, drau-

giškas tarpusavio elgesys.  

„ŠVARŪS DANTUKAI“ 

Darželio dietistė B. Skaidelytė  pasakojo vaikams kaip svarbu turėti sveikus dantukus. 

Kad vaikai sužinotų, kas jiems kenkia, buvo parodytas filmukas apie „Bakteriuką ir 

Ėduoniuką”, kurie statė savo namus dantukuose ir jiems labai rūpėjo, kad vaikai valgytų 

daugiau saldumynų, nes tuomet dantukuose atsiranda skylutė, kurioje lengva apsigyven-

ti ir ardyti dantuką iš vidaus. Dietistė Brigita pasakojo vaikams, kad nuo jų galima apsi-

ginti sveikai maitinantis ir gerai prižiūrint dantukus. Ji keliavo į grupes ir ugdytinius  

mokė  taisyklingai valyti dantukus. Vaikai noriai demonstravo, kaip jie valosi dantukus. 

  

MANKŠTA PASAULINEI SVEIKATOS DIENAI PAMINĖTI  

Pasaulinė sveikatos diena yra 

švenčiama balandžio 7 dieną. Šią 

šventę inicijuoja PSO (pasaulinė 

sveikatos organizacija) nuo 1950 

metų. Mūsų darželio bendruome-

nė šią dieną pradėjo aktyviai 

mankštindamasi lauke. Puikus 

oras, gera nuotaika, linksmi 

mankštos pratimai  nuteikė kiek-

vieną pozityviai dienai.  

FUTBOLIUKO FESTIVALIS 

Gegužės13d „Meškučių“ grupės vaikai savo sportinius gebėjimus išbandė žaisdami futboliuką.  Ugdytiniai 

dalyvavo ikimokyklinių  įstaigų šventėje 

„Futboliuko fiesta“, kuri vyko Futbolo fede-

racijos stadione. Vaikai žaidė sportinius 

žaidimus su kamuoliu ir be kamuolio, daly-

vavo įvairiose sportinėse  komandinėse ir 

individualiose rungtyse. Vaikai stebėjo ka-

muolio valdymo techniką, kurią demonstra-

vo tikri Lietuvos futbolininkai. 
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KAZIUKO MUGĖ  „GURU GURU Į KAZIUKO TURGŲ“ 

 Kovo mėnesį darželio salėje šurmuliavo 

Kaziuko mugė. Vedančiosios auklėtojos 

L. Stankevičienė ir L. Ališauskaitė  kvietė 

mugės svečius užeiti į kermošių, pasakojo 

apie Kaziuko mugės atsiradimą.  Skam-

bant  Lietuvių liaudies melodijoms, vieni  

vaikučiai prekiavo,  kiti – kartu su tėve-

liais pirko vaikučių, jų tėvelių gamintus 

dirbinius, keptus ragaišius, sausainius. 

„ŠV. VELYKŲ PRISIKĖLIMO DŽIAUGSMO SULAUKUS“   

 EDUKACINĖ VEIKLA „NARIUOTAKOJAI DARŽELYJE“ 

UŽGAVĖNĖS  

Darželio ugdytiniai galėjo pasidžiaugti ir apžiūrėti egzotinius eksponatus iš Palangos zoologijos sodo - tai 

įvairūs vorai, vabalai, gyvalazdės, maldininkai, tarakonai, šimtakojai. Apie mažuosius gyvūnus pasakojo 

juos prižiūrintys specialistai. Tai vienintelė pirmoji per Lietuvą keliaujanti nariuotakojų ekspozicija. Jos 

metu ugdytiniai galėjo rankose palaikyti didžiausius pasaulyje šnypščiančiuosius madagaskaro tarakonus ir 

gyvalazdes. Vaikams tai suteikė daug įspūdžių ir džiugių emocijų.  

Saulėtą Užgavėnių—žiemos pabaigos šventės rytą „Vyturiukų" grupės 

ugdytiniai, Lašininis, Kanapinis ir Šeimininkė visus, visus kvietė į lau-

ką linksmintis, dūkti, šėlioti, išvyti žiemą iš kiemo, sočiai pasisotinti 

blynais. Kvietė į lauką pasižiūrėti kaip Kanapinis ir Lašininis išbando 

savo jėgas. Lauke vaikučiams talkinant, Kanapinis ir Lašininis, traukė 

virvę ir džiugu, kad nugalėjo Kanapinis- pavasario būtybė. Drauge de-

ginom Morę, kurios sunaikinimu pranašaujama žiemos pabaiga—tai 

gyvybinės jėgos bei žiemos ir pavasa-

rio persilaužimo momentas. Tikima, 

kad taip sunaikinamas blogis, negero-

vės, kad greičiau atgis augalija. Visi 

drauge važinėjo rogėmis. Tokiomis 

šventėmis stengiamasi perteikti vai-

kams tautinę patirtį - papro-

čius, tradicijas.  

Šventinis Velykų Rytas prasidėjo Velykų bobutės (auklėtoja L. Stankevičienė) ir 

Velykų zuikučio (auklėtoja A. Draučikaitė) pasivaikščiojimu po grupes. Velykų bo-

butė pasakojo vaikučiams apie Velykas, rinko gražiausius margučius, žaidė žaidimus. 

Velykų zuikutis da-

lino vaikučiams do-

vanėles (šakočius), 

kartu rideno su 

vaikučiais lauke 

margučius, 

apžiūrinėjo darželyje 

surengtą  gražiausių 

margučių parodą. 
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„LINKSMIEJI GINTARĖLIAI"  

FESTIVALIS „LOPŠINĖ MAMAI“ 

Šv. Kotrynos bažnyčioje vyko VI jaunučių chorų festivalis  “Širdelėj skamba vis lopšinė”.  

Festivalio organizatoriai Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Vilniaus 

Antakalnio progimnazija ir Vilniaus mokytojų namai.  

Sveikinimo žodį susirinkusiems  tarė Šv. Ignoto bažnyčios Generalvikaras, vyriausiasis kariuomenės kape-

lionas – plk. ltn. mgr. Rimas Venckus. Kiekvienas festivalio dalyvis buvo apdovanotas saldainiais, vadovai 

- padėkos raštais, gėlėmis.  

Organizuota sporto šventė vaikų gynimo dienai. Diena prasidėjo  mankšta, kurią vedė futbolo treneris Ma-

tas.  Mankštinosi vaikai, auklėtojos  ir  darželio administracija. Darželio teritorija buvo padalinta sektoriais, 

kuriuose vaikai  pasikeisdami  žaidė  krepšinį su treneriu Gintautu, futboliuką su treneriu Matu  (teisėjavo 

futboliuko trenerė pedagogė R. Čepienė). Vaikai lavino taiklumą, bandydami užmesti žiedą ant strypo,   

piešė  kreidelėmis. Šventė baigėsi žaidimu su  parašiutu  ir muilo burbulų pūtimu. Visi dalyviai buvo apdo-

vanoti vaisiais. 

SPORTO ŠVENTĖ VAIKŲ GYNIMO DIENAI 

„Linksmieji Gintarėliai" - tai darželyje suburta dainorėlių grupė. Ansambliui vadovauja meninio ugdymo 

pedagogė G. Ivanenkienė. „Linksmieji Gintarėliai" dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Perliukai”, kuris 

vyko Vilniaus lenkų namuose. Koncertavo Santariškėse naujai atidarytame  vaikų lopšelyje-darželyje. 

„Linksmųjų Gintarėlių" dainos puošia darželyje vykstančias šventes. 

PAPILDOMAS UGDYMAS DARŽELYJE 

Papildomu ugdymu siekiama tenkinti vaiko saviraiškos poreikius pasirinktos 

krypties veiklose, plėtoti vaiko estetinį, meninį jautrumą, la-

vinti fizinės savybes, ugdyti gebėjimą išreikšti savo patirtį 

taikant įvairius raiškos būdus, žadinti vaiko poreikį pažinti 

aplinkinį pasaulį. Visa tai vaikai galėjo patirti pop grupės 

„Padūkėliai“ veikloje, (vadovės Ž. Gaspariūnienė, S. Balčiū-

naitė). T. Petreikio šokių studijos užsiėmimuose (vadovė M. 

Narkevičienė), krepšinio treniruotėse (vadovas Gintautas 

Rutkauskas), futbolo treniruotėse (vadovas Matas Juodelis) ir 

anglų kalbos užsiėmimuose (vadovė Jūratė Venskutė).  

Darželio ugdytiniai lankėsi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 

saugaus eismo klasėje. Vaikams apie sau-

gumą gatvėje pasakojo Asta Dijotaitė. 

Ugdytiniams buvo aiškinama kaip eiti per 

gatvę. Vaikai patys galėjo pereiti perėją, 

kuri buvo reguliuojama šviesoforo.  Ma-

žieji eismo dalyviai atsakinėjo į užduotus 

klausimus - teisingai atsakiusieji  gavo 

dovanų ūgio matuoklę su paveiksliukais 

saugaus eismo tema. Visi vaikai buvo 

apdovanoti atšvaitais. 

SAUGAUS EISMO MOKYKLOJE 
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Projektas remiasi idėja, kad žaidimas yra vaiko pažinimo būdas ir raidos skatulys, o išplėtotos žaidimo for-

mos tiesiogiai parengia vaiką mokymuisi ir formuoja bazinius gebėjimus. Savireguliacijos/savikontrolės 

pradmenis geriausiai įtvirtina žaidimai, kuriuose pats vaikas kuria taisykles ir mokosi jų laikytis, prisiima 

vaidmenis, drauge kuria siužetą. Kūrybinio žaidimo grupėje yra siekiama sukurti vaikams aplinką, kurioje 

jie imtų žaisti laisvai, kurdami ir plėtodami savo mintis, norus, sumanymus. Suaugusieji (studentai) ak-

tyviai žaidžia su vaikais, drauge kurdami žaidimo siužetus. Mums labai svarbu, kad žaidimo temos kiltų iš 

vaikų interesų, o šalia esantys suaugę padėtų vesti vaiko žaidimo giją. Projekte dalyvauja įvairios šalys, 

todėl pagal šį projektą darželyje svečiavosi Claudia Ximena González Moreno iš Kolumbijos, Bogotos 

miesto. 

Balandžio 24 dieną direktorės pavaduotoja ugdymui G.Buivydienė Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

„Gintarėliai“ sambūryje skaitė pranešimą „ Pilietiškumo ugdymo galimybės ugdant ikimokyklinuką“ ir dali-

nosi gerąja darbo patirtimi. Pranešimą rengė direktorė L.Bartaškienė, direktorės pavaduotoja .G. Buivydienė, 

pedagogės A. Draučikaitė, R.Čepienė, L. Girdauskienė, V.Paškvičienė. Pranešime atsispindėjo  mūsų dar-

želio veikla, ugdant  Lietuvos pilietį. 

BENDRADARBIAVIMAS SU IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ SAMBŪRIO 
„LIETUVOS GINTARĖLIAI“ IKIMOKYKLINĖMIS ĮSTAIGOMIS  

LEU PROJEKTAS 
 „SAVIREGULIACIJOS VYSTYMASIS ŽAIDYBINĖJE VEIKLOJE“  

 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAI PEDAGOGAMS 

 Darželyje vyksta įvairūs pegadogų kvalifikacijos tobulinimo seminatrai. 

„Stebėjimai ir refleksija“ - tai seminaras, kurį pravedė Kauno leidyklos 

„Šviesa“ atstovė G. Povilaitienė. Buvo rodomi vaikų žaidimo vaizdo įrašai, 

iš kurių pedagogės mokėsi stebėti vaikų pasiekimus. Buvo modeliuojamos 

situacijos, kuriose auklėtojos atliko ir mamų ir močiučių vaidmenis. 

„Šviesos“ leidyklos atstovė padovanojo mūsų darželiui jų sukurtą žaidimą. 

TĖVAI VAIKAMS 
PROFESIJOS PRISTATYMAS  

„TELEVIZIJOS LAIDŲ KŪRĖJAI“ 

2015m. gegužės mėn. „Lašiukų“ grupės vaikai dalyvavo Justino mam-

ytės Živilės Babkin organizuotame susitikime su televizijos dar-

buotojais. Į darželį atvyko fil-

mavimo operatorius ir žurnalistė. 

Vaikai sužinojo apie jų darbą, 

dalyvavo filmavime, pasakojo 

apie savo svajonių profesiją ir 

išsakė palinkėjimus darželiui ir 

auklėtojoms. Filmuota medžiaga 

buvo panaudota laidai 

„Padėkime augti“. 

ŠEIMŲ ŠVENTĖ „ČIA MŪSŲ NAMAI, ČIA MŪSŲ ŠEIMA“ 

Pavasario saulės šiltas dvelksmas, pražydusių gėlių žiedai atvertė nuostabią pavasa-

rio kalendoriaus šventę - Šeimos dieną. Šiais metais šeimos šventė buvo skiriama 

etnografinių regionų metams. Ji vyko Baltupių progimnazijos salėje. Kiekvienos 

darželio grupės 

ugdytiniai buvo 

pasipuošę skirtingais tautiniais kostiu-

mais ar jų motyvais, atstovavo skirtingą 

Lietuvos regioną, jį pristatė daina, šo-

kiu, rateliu. Šventę vedė pedagogės L. 

Marcinkevičiūtė, V. Paškevičienė, me-

ninio ugdymo pedagogė G. Ivanenkienė. 
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VASAROS DŽIAUGSMAI GINTARINĖJE KARALYSTĖJE 

Apsilankius žaviajai fėjai - Vasarai, 

darželis, pavirto „Gintarine karalyste”, o  jo 

gyventojai tapo princais ir princesėmis, 

karaliais ir karalienėmis bei karalaitėmis. 

Susitikimui turėjo visi tinkamai pasiruošti. 

Siuvo sau ypatingą rūbą ir karūną, gamino 

įvairius patiekalus vaišių stalui (smėlio, vandens, vasaros gėlių tortus), 

išbandė  rankos ir akies taiklumą. Visi šoko, dainavo, linksminosi, 

džiaugėsi “karališku” vaisių pikniku. Karalystėje vaikai jautėsi lais-

vi,  siūlė savo idėjas, drauge įgyvendino. Buvimas gamtoje skatino ugdytinių kūrybiškumą. Daina, šokis su-

teikė galimybę lavinti savo judesius, jų koordinaciją, skatino prisitaikyti prie kitų, suteikė vaikams malonu-

mą, skatino norą būti kartu, o buvimas kartu padėjo geriau pažinti save ir kitus.  

ATSISVEIKINIMO SU DARŽELIU AKIMIRKOS 

Atsisveikinimo šventės vyko „Meškučių“, 

„Lašiukų“, „Drugelių“, „Vyturiukų“, 

„Gaidžiukų“ grupėse. Tai džiugi, kartu ir 

graudi akimirka. Vaikučiai iškeliavo į mo-

kyklą, į ten įsikūrusią priešmokyklinę gru-

pę. O „Meškučių“ grupės ugdytiniai, iške-

liaujant į pirmąją klasę, atminimui pasodino 

raudonlapį klevą. 

NAKTIS DARŽELYJE  
 Tai „Meškučių“ grupės auklėtinių netradicinis atsisveikinimas su darželiu. 

Tai atradimų, nuotykių kupina naktis. Vaikai žaidė žaidimus, eksperimenta-

vo, ieškojo lobio. Visiems buvo smalsu kepti ant laužo zefyrus, juos ska-

nauti, vaišintis keptomis dešrelėmis. Diskotekoje smagiai sukosi poros, vai-

kai šoko, dainavo, o „Pižamų“ vakarėly kūrė pasakas, istorijas... 
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