
 

Šioje muzikinėje šventėje spalio 1-2 dienomis buvo 

surengti netradiciniai uţsiėmimai. Kartu su meninio 

ugdymo pedagoge Dovile, vaikai susipaţino su 

įvairiais instrumentais: elektriniais būgnais, 

afrikietišku būgnu, lazdelėmis, trikampiu, barškučiais. 

Ši šventė, ši diena, tapo dar viena proga, kuri skatina 

darţelio vaikus siekti muzikinio kelio.                                           

                  

                 

  

 

  

Mano kelias į darţelį 
Nuplasnojo vasarėlė ţaliasparnė paskui gerves, 

paskui pempes, paskui garnį... Vėl atėjo ruduo. Jis 

sukvietė visus vaikučius į darţelį, į rugsėjo 1-osios 

šventę. O darţelio kiemelyje Vasara svečiavosi, su 

Rudenėliu draugavo, su vaikais norėjo paskutinį 

kartą paţaisti, pašokti, padainuoti. Tada - 

atsisveikinti. Iki kito karto. Sudie, Vasara!  

Tegul naujieji mokslo metai visiems bus geri, 

kupini įspūdţių ir naujos patirties!                  

2015 – 2016 m.m. 
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Rieda ratai rateliukai 
5-6 m. ,,Zylučių" ir „Pelėdţiukų" grupių vaikai 

dalyvavo ir pedagogai Ramunė Filipenkovienė ir 

Renata Bereznovska Respublikinės ikimokyklinio 

ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos ,,Rieda 

ratai rateliukai". Tėveliai be automobilio su vaikais 

atvykto į darţelį, kam labai toli – tai nevaţiavo iki 

darţelio, o ėjo pėsčiomis ar dviračiais.Kalbėjome 

apie saugumą kelyje, pasipuošėme liemenėmis, nes 

ţinome- eismo dalyvis turi būti matomas. Darţelio 

kiemelyje ţaidėme „Saugi gatvė“, organizavome 

lenktynes. Svarbiausia taisyklė ne lenktynės, o 

saugus ir draugiškas judėjimas. Vaikai lenktyniavo 

paspirtukais, riedlentėmis, dviračiais. Riedėjo 

Zylučių ir Pelėdţiukų grupių karavanas. Vaikams 

labai patiko, todėl judėjimą pratęsėme aikštelėje 

ėjimu su kojokais.  
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Visą rugsėjo mėnesį vaikai ragavo, skanavo, 

vaišino kitus ir vaišinosi patys rudens 

gėrybėmis. Kūrė naujus receptus, dalinosi 

mamų mėgstamais  

Spalis - tikras rudens mėnuo. Į sodus ir darţus 

atslenkantis ruduo primena, jog ateina derliaus 

nuėmimo metas. Spalio 14-15 d. lopšelyje - 

darţelyje vyko rudenėlio šventė "Rudeninė 

suknelė". Šaunieji darţelinukai puošėsi 

graţiausiais drabuţiais iš rudens gėrybių. Vyko 

darţovių prisistatymai bei rudenines lėlės 

puošimas, purieniukų beţdţioniukų diskoteka.  

  

 

RYTMETINĖ MANKŠTELĖ 
Visą rugsėjo mėnesį uoliai mankštinomės 

lauke. 

Mankštai pasiruošti reikia: 

1. Pasiimti nuotaiką.  

2. Patogią aprangą.  

3. Reikia šypsotis.  

4. Suvalgyti pusryčius. 

5. Nevėluoti. 

 



  

                 

 

  

Vėlinės – tai rimties ir susikaupimo diena, kai 

prisimename išėjusius artimuosius, lankome jų 

kapus. Kaip ir kasmet, prieš Vėlines, darţelio 

vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių vaikai 

aplankė Saltoniškių kapines. Pagerbė išėjusius 

Anapilin ţmones. Tvarkė pamirštus, apleistus 

kapus, uţdegė ţvakutes ant vienišų kapų. 

Pedagogės kartu su vaikais aptarė apie Vėlinių 

papročius ir tradicijas, gamtos kaitą. 

 

 

 

 

Išvyka į 

Saltoniškių 

kapines 
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Ţibintų šventė – tai 

gamtos rimties laikas. Tamsiais ir ilgais rudens 

vakarais būna labai liudna, ţibintai praskaidrina 

liūdesį, prie ramios jų šviesos pabūname su 

artimaisiais, besidalindami gerumu, švelnumu, 

teikdami vieni kitiems staigmenas, išreikšdami ir 

parodydami, kad esame labai reikalingi. Nereikia 

bijoti tamsos, ją reikia paţinti...Ţibintų šventei 

„Pelėdţiukų“ grupės vaikai kepė sausainius, 

dalinosi „Švelnukais“, kartu su tėveliais ieškojo 

staigmenų darţelio kieme, dţiaugėsi būvimu 

drauge... 

 
 



Spektaklis Eţio namas 
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Šiais mokslo metais Eţiukų grupėje vykdomas 

projektas ,Aš saugus, kai ţinau“, kurio tikslas padėti 

vaikui paţinti pavojus aplinkoje ir ţinoti kaip jų 

išvengti. Šio projekto metu, Eţiukų grupės vaikai 

parengė spektaklį “Eţio namas, pagal M. Vainilaičio 

eiliuotą pasaką. Vaikai labai stengėsi gerai išmokti 

pamoką kaip elgtis su degtukais. Spektaklį rodė 

draugams ir tėveliams. Taip pat ţiūrėjo edukacinį 

filmuką, kaip elgtis gaisro atveju. 

 Saugaus elgesio įgūdţiai įgyti vaikystėje formuoja 

vaiko nuostatą būti atsakingu ne tik uţ savo, bet ir kitų 

saugumą ateityje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogų diena 

“Purienos” darţelyje 

 
Spalio 5-toji - tarptautinė Mokytojų diena. Bitučių 

grupės vaikai sveikino auklėtojas, dėkojo darţelio 

kolektyvui uţ rūpestį, globą, nušluostytą ašarą, 

pasektą pasaką. Uţ jų gerumą, kantrybę, išmokytą 

ţodį, raidę. Dovanojo graţius ţodţius bei dainas su 

šypsenomis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Išvyka į mišką 
 

 

Visą savaitę ,,Eţiukų“ grupės vaikai kalbėjo apie 

 rudenėjantį mišką, jame augančius medţius, 

krūmus bei kitus augalus. Todėl vieną dieną visi  

išsiruošė į mišką pastebėti kas jame vyksta, įvirtinti 

savo ţinių. Vaikai mokėsi atpaţinti medţius: juos 

apţiūrėjo, tyrinėjo ţievę, klausėsi garsų. Ieškojo 

grybų, miško uogų, rinko lapus, lygino spalvas. 

Pasidţiaugę rudens spalvomis, paieškoję kitų rudens 

ţenklų ir prisirinkę gamtinės medţiagos, sutarė dar 

sugrįţti  į mišką, tik jau kitu metų laiku.. 

 

                 

 

  

Rudens gėrybių paroda  

“Spalvoti papuošalai” 

 

  

 

 

Rudens madų šou  

“Spalvotas ruduo” 

 

Ruduo graţus ne tik savo spalvomis, bet ir vaisių bei 

darţovių gausa. Rugsėjo mėn. vykdėme projektą 

„Ragautuvė“. Jo metu ragavome, skanavome, 

eksperimentavome su rudens gėrybėmis, o lapkričio 

20 d. popietę vyko rudens šventė – madų šou 

„Spalvotas ruduo 2015“. Šaunieji “Zylučių“ grupės 

vaikai, mamytės ir tėveliai rinkosi į salę pasidabinę 

graţiausiais „rudeniniais“ rūbais. Podiumų ţygiavo 

sportininkai, spalvotos mergaitės bei berniukai, 

lietaus vaikai. Šokoladinės mergaitės ir berniukai 

vaišino ţiūrovus skanėstais. Vaikai su tėveliais minė 

mįsles, ţaidė muzikinius ţaidimus. Visi buvo 

apdovanoti mados sertifikatais bei  medaliais. 

Ţiūrovams patiko netradicinė šventė. Ypač laimingi 

buvo vaikai, nes turėjo galimybę pademonstruoti 

savo gebėjimus ir išmonę. 
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2015 – tus metus užbaigėme 

didžiausia metų švente  

Šv. Kalėdomis 
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Adventinis rytmetis 

Adventas – tai susikaupimo, rimties, Kalėdų 

laukimo metas. Rytmečio metu ţaidėme tradicinius 

ţaidimus, dainavome adventines dainas. Į svečius 

pasikvietėme Dominyko ir Jono močiutes. Jos 

pasakojo apie darbus, kuriuos dirbdavo ilgais 

advento vakarais, parodė austus, nertus, megztus, 

siuvinėtus rankdarbius. Vaikams labai patiko, nes 

kai kurių daiktų nebuvo regėję. Apie pasninką ir 

Kūčių vakarienę papasakojo Jono močiūtė. Mus 

pavaišino savo keptais kūčiukais. Apie Kūčių ir 

Kalėdų tradicijas pasakojo Palaimintojo Jurgio 

Matulaičio parapijos klebonas Valdas  Girdţiušas. 

Nykštukų gr. vaikai dovanojo angelėlius – gėrio, 

meilės, atleidimo simbolius. 

  


