
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 

Austėjos K. piešinių pa-

roda 

 Ragautuvės 

 

 2016 m.  

VAIKŲ PIEŠINIŲ  

PASLAPTYS. 

JIE NE ŠIAIP SAU PIEŠIA 

 

Vaikai mėgsta piešti. Piešdami jie lavinasi, moko-

si ir netgi gydosi. Piešiant lavėja stambieji ir smul-

kieji judesiai, akių – rankos koordinacija, kūno 

suvokimas ir kontrolė, dėmesio koncentracija, kal-

binė raiška. 

 

Piešinių analizė – bendrieji principai 

 

Iki trijų metų vaikas piešdamas ne tiek reiškiasi, 

kiek eksperimentuoja. Jam įdomu viską išbandyti. 

Sulaukęs pusantrų maţylis griebia pieštuką ir tie-

siog juda, dţiaugdamasis procesu ir jo rezultatais. 

Antraisiais – trečiaisiais metais vaikas jau tikslin-

gai keverzoja lape, o paskui jį tyrinėja ir bando 

papasakoti, ką nupiešė. Apie ketvirtuosius gyveni-

mo metus vaikas prieš piešdamas jau turi idėją ir 

gali pasakyti, ką ketina nupiešti. Šį bei tą apie vai-

ką, jo charakterį ir jausmus, galite suţinoti jau iš 

to, kokias priemones piešimui jis renkasi. Popie-

riaus lapo dydis atspindi, kokią vietą vaikas jau-

čiasi užimantis savo aplinkoje. Jei turėdamas pasi-

rinkimą vaikas teikia pirmumą maţiems popie-

riaus lapams, greičiausiai jis nepasitiki savimi. Šį 

spėjimą patvirtina ir neaiškios, silpnos piešinio 

linijos. Vaiko nerimą rodo piešinio turinys, formos 

ir spalvos. Pvz., 7 m. mergaitė, po tėvų skyrybų, 

piešinį dalindavo į dvi dalis ir 

kairėje lapo pusėje dėliodavo 

tamsias dėmes… 

 Vidutinio formato lapai byloja apie gerą vaiko pri-

sitaikymą, lankstumą, gebėjimą rasti savo vietą gru-

pėje. Tuo tarpu didelis formatas kalba apie didelį 

vaiko pasitikėjimą savimi, arba tai gali būti bandy-

mas atsverti vidinį menkavertiškumo jausmą. Daug 

informacijos suteikia ir linijos pobūdis. Ištisa, aiški, 

nenutrūkstanti linija rodo ramią, stabilią jaunojo dai-

lininko emocinę būseną. Netolygi, nutrūkstanti linija 

atspindi abejones, nerimą.  Įstriţa ar kylanti linija 

rodo energiją, tikslo siekimą. Stiprus piešimo prie-

monės spaudimas gali rodyti vaiko aktyvumą, susi-

domėjimą, energiją ar pyktį, o silpnas – abejones ar 

fizinį nuovargį. Kruopštus, itin tvarkingas piešinys 

atspindi maţylio pastangas būti tobulu, grieţtą savi-

kontrolę. Čia reikėtų susimąstyti, ar jūsų atţala ne-

patiria pernelyg didelio spaudimo pasiekimams ir 

laimėjimams? Ar pakanka laiko ir vietos ţaidimams, 

atsipalaidavimui, paišdykavimui?.. Juk tam ir skirta 

vaikystė. Kitas svarbus dėmuo, kur vaikas patalpina 

savo piešinį. Viršutinė lapo dalis simbolizuoja inte-

lektualinę sritį. Joje esantis piešinys gali atspindėti 

žinių troškimą. Antra vertus, jei pastebite, kad pieši-

nys tarsi pakimba ore, tai gali išreikšti ir skrajojimą 

padebesiais, atotrūkį nuo realybės- motinos ţemės – 

kurią simbolizuoja apatinė piešinio dalis. Lapo apa-

čioje talpinami objektai rodo vaiko orientaciją į 

praktinę veiklą, gerą tikrovės paţinimą. Jei piešinys 

išsidėsto kairėje lapo pusėje, tai reiškia, jog vaiko 

išgyvenimus ir mintis prikausto praeities įvykiai, 

kurie trukdo pamatyti dabartį ir ateitį. Kokias emo-

cijas sukėlė dėmesį prikaustęs įvykis, atspindi.        

Psichologas Vilniuje – Jurga Dapkevičienė 

www.psichologejurga.lt 

 



RUGSĖJO 1-oji diena “ ŽAIDIMŲ ŠALYJE” 

  Rugsėjis sugrąžina mus visus iš vasaros. Jis prasideda rudenį -  

dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, stebuklingais saulėtų rytų 

voratinkliais pasidabinusį. Rugsėjis žengia naują žingsnį, 

dovanoja mums gražią ir prasmingą šventę, metai iš metų 

pasikartojančią ir kaskart vis kitokią... 

Ir šį saulėtą rugsėjo 
pirmosios rytą vaiku-

čiai ir jų tėveliai,  

nešini rudeninėmis 
gėlytėmis, rinkosi į 

mūsų darželio grupes. 
Juos pasitiko Burbuly-

nas ir Sportynas.  

 Darželio direktorė Rita Brazauskienė džiaugėsi visų 

puikia nuotaiką ir palinkėjo darbingų ir kūrybiškų moks-

lo metų. Vaikučiai kartu su auklėtojomis ir tėveliams  

linksminosi ţaisdami nuotaikingus muzikinius ţaidimus, 

leisdami muilo burbulus. 

PIRMOJI MUZIKOS PAMOKA PAS MUZIKOS FĖJA 

   Purienos vaikai muzikos salėje ne tik aktyviai dainuoja, bet gali patyrinėti pianiną ir kitus muzikos instru-

mentus.  Muzikos fėja Vita priešmokyklinukams ,,Eţiukams“ papasakojo apie savo darbo specifiką, parodė 

ir leido atrasti tai, kas yra pianino viduje. Maţieji tyrinėtojai buvo suţavėti ir negalėjo patikėti, kad tokius 

nuostabius garsus iš pianino skleidţia stygos... 



RUDENELIO ŠVENTĖ “ RUDENĖLIO PUOTA” 

   Šiais mokslo metais “Puriena” tradicinę Ru-

denėlio šventę pabandė švęsti kitaip ir pavadi-

no ją “Rudenėlio puota”. Šventės dieną nuo 

pat ankstyvo ryto visame darţelyje girdėjosi 

šurmulys– vyko aktyvus ruošimasis puotai. 

“Zylučių” grupės vaikai, auklėtojos, muzikos fėja 

suruošė tikrą puotą, kurioje susirinko daug darţovių 

ir vaisių, kvepėjo skaniais pyragais. Puotoje dalyva-

vo ir l/d “Ţilvičio”, “Pušynėlio” vaikai. 

PEDAGOGO DIENA “MARGASPALVIAI DRŪGIAI” 

   Spalio 5 d. darželyje tradiciškai buvo paminė-

ta Pedagogų diena. Šią dieną darţelio pedago-

gus sveikino ,,Eţiukų“ grupės vaikai su muzi-

kos vadove Vita. Sveikinimo ţodţius pedago-

gams tarė ir įstaigos direktorė Rita Brazauskie-

nė. 

Pedagogų draugystės ratas.  

Linkime kūrybinio įkvėpimo, smagių 

idėjų veiklai su auklėtiniais. 

Sėkmės jų įgyvendinimui, drąsos, ryžto, 

ir neišsenkančios energijos! 



“Zylučių” 6-7m. Grupės vaikų mintys  
 

 “ Jeigu mama sako “ne” tai reiškia, kad “ne” o jeigu tėtis 

sako “ne” tai reiškia, kad “gal” - Austėja 6m. 

 Jeigu reikia , kokio brangaus daikto, tai geriau iškart 

prašyti senelio - Ailanas 5m. 

Mūsų kontaktai 

852410201 

el. paštas 

rastine@puriena.vilnius.lm.lt  

 

L. d “Puriena” AUSTĖJOS K.  PIEŠINIŲ PARODA 

RUDENĖLIO PRAMOGOS IR DŽIAUGSMAI 

RAGAUTUVĖS 

 Piešinių  parodoje – jaunosios me-

nininkės emocijų ir jausmų išraiš-

ka. Darželyje pirmą kartą sureng-

ta   “Zylučių“ grupės auklėtinės 

Austėjos Klimaitės piešinių paroda. 

  Kai užsimerki ir ragauji, kur kas labiau pajauti skonį: saldu, rugštu, o gal aitru. Kai padažai obuolio skilte-

lę įvanilę, cinamoną ar cukrų, obuolys įgauna ypatingą aromatą ir skonį. Visos darţelio grupės dţiaugėsi 

rudens gėrybėmis, pyragais ir sveikuoliškais saldumynais.  

Kiekvienas parodoje ekspo-

nuojamas darbas – kaip in-

dividuali emocijų, skirtingų 

jausmų išraiška. 

 Autorė duoda laisvę žiūrin-

čiajam improvizuoti – neį-

spraudţia jo į rėmus ir nesu-

fleruoja, ką jis turėtų matyti; 

kviečia ţiūrovą matyti tai, ką 

mato, suprasti taip, kaip su-

pranta. Suteikia laisvę ieškoti 

ir atrasti tai, ką nori atrasti, 

suvokti groţį savaip. Austė-

jos kūriniai itin spalvingi. 

Ačiū visiems visiems tėve-

liams, kurie suteikė vaikams 

galimybę gaminti ir ragauti, 

atrasti ir patirti, dalintis su 

draugais. 


