
INFORMACIJA TĖVAMS 

Sveiki, mielieji! 

Su Jumis sveikinasi mūsų laikraštukas “Purienos naujienos”  

Štai ir vėl atkeliavo mūsų auksinis rugsėjis.  

Kai kam jis pirmasis –jaudinantis ir stebuklingas,  

kitiems – paskutinis, tačiau ne maţiau įsimintinas.  

Šiame numeryje: 

Informacija tėvams 

 Renginiai , šventės, 

parodos 

Ragautuvių projektas 

 Vaikų kūryba, mintys, 

receptai 

 2014 m. spalis 

 

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė 

tarnyba 

 

Klientai konsultacijoms registruojami telefonu  

(8-5) 2650908,  (8-5) 2650908    

    
 Konsultacijos vyksta vaiko gimtąja arba 

ugdomąja kalba (lietuvių, rusų, lenkų). 

 Specialistai konsultuoja vaikus nuo 3 iki 

18 metų (21 metų, jei mokosi pagal 

specialiojo ugdymo programą), jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus), mokytojus.  

 Vaikus iš anksto uţregistruoja tėvai 

(globėjai, rūpintojai) arba pedagogai, 

turintys vaiko tėvų sutikimą.  

 Į pirmąją konsultaciją vaiką būtinai turi 

palydėti tėvai arba globėjai, rūpintojai. 

 

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė 

tarnyba nemokamai konsultuoja: 

 

 Tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

pedagogus vaikų ugdymo klausimais.  

 Tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, 

special is tus  dėl  special ios ios 

psichologinės ir pedagoginės pagalbos 

teikimo bei ugdymo organizavimo. 

 Vaikus dėl mokymosi, psichologinių, 

asmenybės problemų.  

 Mokinius dėl profesinės karjeros 

planavimo. 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas 

Vaiko galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant 

raidos ypatumus ir sutrikimus. Vaiko 

pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų įvertinimas, nustatant 

specialiuosius ugdymosi poreikius. Vaiko 

ypatingų intelektinių gabumų įvertinimas. 

Mokinio ţinių, įgūdţių, gebėjimų lygio ir jų 

atitikimo ugdymo programoms įvertinimas. 

Vaiko kalbos raidos ypatumų bei kalbos ir 

komunikacijos, skaitymo ir rašymo sutrikimų 

įvertinimas. 

Brandumo įvertinimo rodikliai 

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas 

remiantis brandumo mokyklai rodikliais, 

patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 1996 

m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1156. Šie rodikliai 

yra: 

socialinis-emocinis brandumas:  

savęs suvokimas ir savigarba, elementari 

savikontrolė, susivaldymas, gebėjimas gyventi 

greta kitų (bendravimas, bendradarbiavimas, 

atsakomybė); 

intelektinė branda: 

 aktyvus domėjimasis pasauliu, jautrumas 

vaizdams, garsams, ţodţiams (jutimų ir 

suvokimo brandumas), geri darbinės atminties 

įgūdžiai, probleminio mąstymo pradmenys, 

išlavėjusi kalba, gebėjimas įsivaizduoti, 

bandymas kurti. 

 



2014 m. spalio mėn 1 d. 10.00 val. „Viršuliškių” pagrindinės mokyklos stadione mūsų darželio vaikai 

bei pedagogai prisijungė prie milijonų europiečių ir dalyvavo „Europos judėjimo savaitės bėgime“.  

                                                

                                                              Saulėtą rytą, pasipuošusios skirtingų spalvų                                       

                     marškinėliais, bei darželio atributika, kieme išsirikiavo “Pelėdžiukų” ir 

“Zylučių” grupių komandos, kurios nuvyko į.„Viršuliškių” pagrindinės mokyklos 

stadioną. Šventės pradţią paskelbė ir maţuosius sportininkus pasveikino Olimpinio 

komiteto atstovas. Stadione vyko nuotaikinga sporto šventė, kurios metu vaikučiai,              

jų tėveliai ir pedagogai bėgo 250-1000 m. Buvo daug dţiaugsmo ir linksmų 

akimirkų. Visos komandos buvo apdovanotos diplomais ir “skaniais” prizais. Vaikų 

sporto šventė suteikė dţiugių akimirkų dalyviams, kartu leido pajausti komandinę 

dvasią ir sporto teikiamą naudą. 

RUDENĖLIO ŠVENTĖ “OBUOLIŲ PASAKA”  spalio mėn. 9 d. 

Šiemet mus aplankė tikra rudeninė Obuoliukų pasaka,  ją mums  sekė 

“Ančiukų” 5-6m. grupės vaikai, auklėtojos Violėta, Irma, ir muzikos fėja. 

Kartą viename miestelyje Obeliai, 

 augo didžiulis sodas, o to sodo gale 

gyveno obelis vardu Obelytė, pavarde  

Antaninė. Ji augo, augo, augo ir ... 

Ţiūrovai, pamatė, kaip spaudţiamos sultys, vaišinosi sodo gėrybėmis. 

Rudenėlis kvietė ne tik obuoliukus, bet ir kitas mūsų rudenio gėrybes: 

linsmai pasirodė morkytės, kopūstai. “Pelėdţiukų” grupės vaikai, 

maţieji dizaineriai, sukūrė ir pademostravo skrybėlių šau.  

EUROPOS JUDĖJIMO SAVAITĖS BĖGIMAS spalio 1 d. 



Ruduo su kraitele per lauką į svečius. Kaštonais išsipuošęs kvies grupėn 

vaikučius.Voriukai tinklą aus ir siūs rugsėjui paltą, kad grupėje vaikučiams nebūtų 

niekad šalta. 

ŠV. MYKOLO DIENA rugsėjo mėn. 29 d. 

RUGSĖJO 1-oji diena “KARSONO PIRMOJI DIENA DARŽELYJE” 

Rugsėjis beldžias į duris padykęs 

Ir veda į daržely mažučius   vaikučius... 

Šiuos mokslo metus pradėjome linksma,  

nuota šventeikinga. Su nekantrumu visi “Purienos” 

gyventojai laukė pasirodančio Karsono ir ponios 

Frekenbok.  

                                     Kuri mergaitė   

                      vaikystėje nenorėjo            

tapti princese,       

                               berniukas - riteriu?   

“Ančiukų” grupėje visą rugsėjo 

mėnesį buvo galima įgyvendinti šią 

svajonę. Ţaisdami vaikai vaidino 

princesę, kurią riteris išvaduoja iš 

slibino nagų.  

            A r g i  n e  j a u d i n a n t i 

akimirka, kai riteris nusilenkia ir 

išvaduoja karalaitę, ištiesdamas jai 

pagalbos ranką? Kas ţino, gal 

maţieji riteriai uţaugę prisimins 

šią akimirką ir parodys drąsą, 

striprybę ir kilnumą sunkiose 

gyvenimo situacijose.  

 

“Ančiukų” grupės auklėtoja Violeta vaikams linki - 

“Aukit dideli ir stiprūs, mažieji riteriai ir princesės”  



  Vaisiai ir daržovės 

“ŽMOGAUS ORGANAI” 

Salieras Rabarbaras - iš pirmo 

ţvilgsnio atrodo kaip kaulai. Šios 

darţovės suteikia kaulams jėgą.  

Saldžiosios bulvės - atrodo, kaip 

kasa ir iš tikrųjų išlygina 

diabetikų indeksą.  

Graikinis riešutas - atrodo, kaip 

maţos smegenys. Net raukšlės ar 

sulenkimai yra ant riešuto taip 

pat, kaip ir ţievė. Tad graikiniai 

riešutai padeda vystyti daugiau, 

kaip 3 tuzinus neurono siųstuvų 

smegenų funkcijai.  

Parengė  

auklėtoja Ramunė Filipenkovienė 

“Zylučių” 6-7 m. grupės vaikų mintys apie sveikatą:  
 

 Nepirkit gazuotų gėrimų, o gerkit tik gryną vandenį.  

 Kad būtume sveiki, reikia taisyklingai sėdėti.  

 Reikia vartoti kuo maţiau saldumynų. 

  Sveika valgyti apelsinus. 

       Kaip ruduo be RAGAUTUVIŲ. 

Vaikai keletą savaičių pjaustė, ruošė, 

ragavo skanias ir vitamingas vaisių bei 

darţovių salotas. Mamos ir tėčiai kepė 

pyragus, keksiukus, gamino salotas. 

      Mes visi gerai žinome, kaip talentai 

gimsta bet kada, tai “Pelėdţiukų” 

grupės Goda sukūrė savo  ekstra 

salotas:  

       reikia  poros bananų, kivių, ir 

obuolių. Viska supjaustom,  sumaišom 

su jogurtu ir SKANAUS!!! 

Mūsų kontaktai 

852410201 

el. paštas 

rastine@puriena.vilnius.lm.lt  

 

 

“Purienos naujienų” 

 Direktorės pavaduotoja  
ugdymui  

Rita Brazauskienė 

meninio ugdymo pedagogė 

Vita Gečytė 

PARODA “RUDENINĖ SKRYBĖLĖ” 

    Š.m. 2014 m. rugsėjo- spalio  mėn. 

lopšelyje-darţelyje “Puriena”  surengta 

netradicinė rudeninė paroda - paradas 

"RUDENINĖ SKRYBĖLĖ”  

Parodai ruošėsi  visų grupių vaikučiai, 

kartu su tėveliais ruošė rudenines                          

 skrybėles iš gamtinės medţiagos 

 ir jas nuotaikingai pristatė 

darţelio draugams.  

RAGAUTUVĖS 

VAIKŲ KURYBA 

Būsi sveikas ir stiprus  

Valgydamas svogūnus.  

O jei rengsies tu šiltai,  

Nekamuos tavęs skausmai. 

 

Jeigu nori būti sveikas 

Ir nesirgti niekada,  

Reikia valgyt vitaminus      

Ir sportuoti visada.  


