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                Sveiki, mielieji! 

Su Jumis sveikinasi mūsų laikraštukas, kuriam jau penkeri metai 
“PURIENOS NAUJIENOS”  

Ir vėl rugsėjis veržiasi pro langus. Neša grupėn juoką ir žodžius. 

Tad pirmyn! Pradėkime šiuos metus su šypsena veide. 

 2017m.  Nr. 5 

         Įstaigoje skiriamas didelis dėmesys vaikų 
sveikatinimui, ekologinių pradmenų, kalbinių 
įgūdžių formavimui. 
 Misija - Vilniaus lopšelis - darželis „Puriena“ 
yra ikimokyklinė įstaiga, teikianti kokybiškas 
šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias 
ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo paslaugas. 
 Vizija - Atvira, moderni, saugi, patraukli, 
konkurencinga ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 
ugdanti savimi pasitikintį, kūrybišką, verslų, 
savarankišką, gebantį prisitaikyti ir savo galias 
puoselėjantį vaiką. Teikianti kokybiškas 
bendruomenės poreikius tenkinančias ugdymo
(si) ir socialines paslaugas, telkianti 
bendruomenę nuolatiniam tobulėjimui ir 
bendradarbiavimui vienam tikslui - vaiko 
ugdymui. 
Filosofija - Vaikas - nepakartojama, unikali 
asmenybė, mūsų visų siekinių tikslas. 
Pagrindinis principas – čia gera būti visiems!  
Tikslas: Vaikas plėtos prigimtines savo galias, 
pajaus ugdymosi būdą ir patirtį,  plėtos 
intelektinę, fizinę ir socialinę patirtį,  ugdysis 
tautinį ir asmeninį tapatumą bei emocinį-
vertybinį santykį bendraudamas, žaisdamas ir 
tyrinėdamas jį supančią aplinką, gamtą. 
 

TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE VAIKO 
PASIEKIMUS 

 Atliekamas du kartus per metus. 
 Išsiaiškinami tėvų lūkesčiai dėl vaiko 

ugdymosi pasiekimų. 
 Supažindinami su ugdymo(si)  progama ir  

pasiekimų vertinimo sistema. 
 Supažindinami su  turimais pasiekimais. 
 Atliekamas kiekvieno vaiko pasiekimų 

vertinimas grupės vaikų pasiekimų vertinimo 
suvestinė - Voratinklis. 

 Tėvams pateikiama informacija apie vaiko 
stipriąsias puses, ugdymosi poreikius ir 
tolesnio ugdymo gaires. 

UGDYMO TURINYS, METODAI IR PRIEMONĖS 

Vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos sieksime 
remiantis programoje išskirtomis 5 kryptimis, 
kurios atitinka 18 ugdymosi sričių, pagal vaiko 
amžiaus pasiekimo žingsnius.  

1. Aš ir mano kūnas - fizinių galių plėtotė.  

Vaikas skatinamas įvaldyti visus judėjimo būdus, 
puoselėjamos individualios fizinės - savybės: 
judrumas, vikrumas, ištvermė, judesių koordinacija.  

2. Aš ir pasaulis - pažinimo galių plėtotė.   

Pažinimo galių plėtotė apima aplinkos pažinimo, 
tyrinėjimo, skaičiavimo ir matavimo, problemų 
sprendimo bei mokėjimo mokytis sričių ugdymą. 
Skatinant vaiką tyrinėti aplinką, sudaromos sąlygos 
vaiko loginio mąstymo, atminties, vaizduotės, 
sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimui. 

3. Aš ir kiti - kalbos ir komunikavimo galių plėtotė      

Svarbiausias vaiko kalbos ir komunikavimo 
ugdymas: girdimųjų suvokimų lavinimas, žodyno 
plėtojimas, gramatiškai taisyklingos kalbos 
ugdymas, rišlios kalbos ugdymas, regimojo 
suvokimo ugdymas, rankos paruošimas rašymui. 
Kai vaikas atranda ryšį tarp rašytinės ir sakytinės 
kalbos, tvirtėja klausymosi ir dėmesio išlaikymo 
įgūdžiai.  

4. Aš ir mano jausmai - - socialinių ir emocinių 
galių plėtotė.   

Ši kryptis apima savivokos ir savigarbos, emocijų 
suvokimo ir raiškos, savireguliacijos ir 
savikontrolės, santykių su suaugusiais, santykių su 
bendraamžiais sritis.  

5. Aš – kūrėjas - meninių galių plėtotė. 

 Menine veikla siekiama lavinti vaiko saviraišką, 
vaizduotę, ugdyti jo estetinį skonį.  



RUGSĖJO 1-oji diena “ KIŠKIAI BROLIAI” 

Į lopšelio - darželio „Purienos“ langus vėl pasibeldė ruoduo. Pasibeldė 

krintančiomis lietaus lašų ašaromis ir auksaspalvių lapų šnarėjimu po kojomis. 

RUDENĖLIO PARODA „RUDENS ATVIRUKAS“ 

           Rugsėjo 1-osios šventė smagi 

ir džiaugsminga. Į svečius pas 

vaikus, atėjo du kiškiai broliai. 

Netuščiomis atėjo pas vaikučius, o 

su rudeninėmis lauktuvėmis, ir 

stebuklu burtų krepšiu. Na, ir pabiro 

būrimai: kas nori tapti stipriausiu, 

sveikiausiu, gražiausiu?... Kiškiai 

būrė visiems: vaikams, tėveliams ir 

aukletojoms. Ir žinoma linkėjo pačių 

geriausių artėjančių ateinančių 

mokslo metų. 

ORGANIZATORIAI: 

Vilniaus lopšelio- darželio „Puriena“ edukacinių 
erdvių kūrybinė grupė: Lina Malinauskienė, Vita 

Vošterienė, Violeta Zita Čivilienė. 

Paroda vyko iki lapkričio 15 d.  

Kvietėme aktyviai dalyvauti :) 



RUDENĖLIO ŠVENTĖ “RUDENĖLIO SRIUBA” 

PEDAGOGO DIENA “REIKIA MYLĖTI ŽODŽIUS...” 

      Spalio 5 d. - tarptautinė mokytojo diena. Su profesine švente 

sveikino „Bitučių“ grupės vaikai ir jų priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė Eglė. „Reikia mylėti žodžius...“ taip vadinosi šiltai, 

jautriai, nuoširdžiai parengta priešmokyklinukų sveikinimo 

programėlė. Vaikai tapo mokytojais ir mokė auklėtojas žaisti ir 

dainuoti. Buvome sužavėtos šventės įdėjomis ir  scenarijaus 

originalumu. 

A. KAROSAITĖ   

„VAIKAI“ 

Eina takas ir takelis. 

Gieda strazdas ir strazdelis. 

Auga medis ir medelis. 

Obuoliukas obelį. 

Tas takelis, tako vaikas. 

Tas strazdelis, strazdo vaikas. 

Tas medelis, medžio vaikas. 

Čia maži, čia dideli. 

Vaikai dovanojo pedagogams  

Vaško Gėles. 

       Sveiki vaikai, su jumis dar kartelį sveikinasi 
Rudenėlis ir mano draugas Virėjas.  

Noriu pavaišinti visus vaikučius labai skania, 
kartu išvirta sriuba.  

Mieli vaikučiai, rašau jums 
dar  vieną  labai skanios 

sriubos receptą.  

Skanaus !!!                        

Į pasūdytą verdantį vandenį, sudedame kubeliais 
supjaustytą morką, žirnelius ir susmulkintą kopūstą. 
Po 5 min. sudedame kubeliais supjaustytas bulves.  

Į maišome Knorr buljonetę. 
Verdame, kol daržovės suminkštėja,  

ir įdedame sviesto. 



Projektas  „ELEKTRINIAI MUZIKOS INSTRUMENTAI“ 

RUDENĖLIO PRAMOGOS IR DŽIAUGSMAI - RAGAUTUVĖS 

  Jeigu spalio mėnesį grupėse pamatysit gražiai supjaustytus pyragus, užuosit garuojančios arbatos kvapą 

žinokite - tai visai ne pyragų diena, tai RAGAUTUVĖS. Ragautuvės darželyje vyksta kasmet spalio 

mėnesį.  

Vaikai žaidė, eksperimentavo, gamino salotas, 

ragavo įvairius vaisius, 

daržoves ir jų paruoštus 

patiekalus. Smagumėlis!..           

Undinė Sofija ir jos 

morkų pyragas 

Pyragais darželis pakvipo lapkričio 6-ąją. Mamos ir tėčiai ne tik kepė pyragus, 

bet ir paaukojo 172 eurus, 73centus likimo nuskr iaustiems vaikams. 

 AČIŪ JUMS, MIELI TĖVELIAI, UŽ SUPRATIMĄ, UŽ PAGARBĄ,  

UŽ BENDRADARBEVIMĄ 

       Projektas „Elektriniai muzikos instrumentai“, 
startavo nuo 2017 m. vasario 20 d. Meninio ugdymo 
pedagogė Vita Vošterienė, vaikus supažindino su 
elektriniu pianinu. Vaikai turėjo galimybę išreikšti 
įvairius muzikos stilius, sukurti ir įrašyti savo sukurtą 
melodiją. Sugrįžtant į XX a. vidurį vaikai klausė 
sklindančios muzikos iš patefono.  

Matytumėte vaikų akis, kai uždėjau didelę juodą 
ploktelę, ant besisukančio rato, ir išgirdo seną 
treškantčią melodiją!..  

O kaip bę natų! Priešmokyklinukų mėgtamiausias 
žaidimas - šokinėti ant penklinės.  

Baigiant metų projektą 2017 m. spalio 31 d. apsilankė muzikantas, muzikos 
pedagogas Vitalis Vošterys, kuris vaikus supažindino su klasikine ir elektrine 
gitara bei elektriniais mušamaisiais instrumentais. Drąsiausieji vaikai turėjo 
galimybę visus instrumentus išbandyti ir pasijausti tikrais muzikantais. 
Vitalio sukurta daina apie Briedį, vištą ir lapę linksmai vaidino ir dainavo visi 
esantys vaikai ir pedagogai.  

 



 TEATRO DIENOS 

       Antroje lapkričio mėnesio pusėje, 
darželį užgriuvo spektaklių maratonas. 

Pirmieji pasirodė „Skruzdėliukai“ su 
spektakliu „GRYBUKAS STOGIUKAS“ 
skirtu tolerancijos dienai paminėti. Iš tiesų 

jei ne draugystė ir pakantumas vienas 
kitam, miško gyventojai tikrai nebūtų 
sutilpę po grybuku... 

Teatro stebuklas, būtinas kiekvieno vaiko gyvenime.  

Viena – žiūrėti spektaklį, kas kita pačiam vaidinti.  

„SKRUZDĖLIUKŲ“ 5 - 6 m. vaikų 

spektaklis „GRYBUKAS STOGIUKAS“ 

„ZYLUČIŲ“ 5 - 6 m. vaikų spektaklis 

„DIENA NAKTIS“ 

      Išradingai ir linksmai nuskambėjo „Zylučių“ 

pasirodymas, kuriame medkirčiai, fėjos ir elfai 

bandė atskleisti tamsiausiojo metų laiko 

paslaptis.  

Renata, Vita, kaip jūsų galvose gimsta tokios 

puikios idėjos scenarijams kurti!? 

„ANČIUKŲ“ 6 -7 m. vaikų spektaklis 

„SKRUZDĖLYTĖ TAUŠKALYTĖ“ 
     „Ančiukų“ grupės vaikai inscenizavo pasakėlę 

„SKRUZDĖLYTĖ TAUŠKALYTĖ“ .  

Kuo jūs prastesni už „Keistuolius“? Važiuokit ir 

rodykit visiems savo spektaklį! - po vaidinimo kalbėjo 

Emilijaus mama. „Kaip buvo gražu“ - antrino kita 

mamytė. 

     Tikra tiesa! Vaikai stengėsi ir puikiai atliko savo 

vaidmenis, ypač jausmingoji skruzdėlytė tauškalytė, 

kurią vaidino Tėja. Gerą ispūdį paliko ir vabaliukų 

kostiumai. Turbūt, ne vieną valandą ir ne dvi juos 

kūrė ir siuvo vaikų mamos ir močiutės. Atskirai 

reikėtų paminėti drugelius. Jų šokio ir puošnių 

spalvingų  rūbų - autorė meninio ugdymo pedagogė 

Vita  

       Visus sužavėjo erdvinė medžių kompozicija – 

nuostabi miško dekoracija, kuri labai tiko visiems 

trims spektakliukams, suteikė jiems romantišką foną. 

Dekoracijas kūrė Vita ir Lina. 

      Vita, mieloji mūsų muzikos fėja, juk tai 

tikras iššukis - vienu metu ruošti tris 

spektaklius! Dėkojame tau už kantrybę, už 

ištvermę, už nuoširdų atsidavimą savo darbui. 



KALĖDOS KALĖDOS! - VARPELIAI SKAMBĖS, KALĖDOS KALĖDOS! - DAINUOJA VAIKAI. 

IR ŽALIOS EGLUTĖS PRIE APSNIGTO KELIO, VIRŠŪNES Į DANGŲ ŠLAMĖDAMOS KELIA. 

Mūsų kontaktai 

852410201 

el. paštas 

rastine@puriena.vilnius.lm.lt  

 

 KIEK GRAŽIŲ AKELIŲ LAUKĖ, KALĖDINĖS EGLĖS 

ĮŽIEBIMO. BUVO IŠTIES GRAŽU, O DAINŲ 

HARMONINGUMAS, VARPELIŲ SKAMBUMAS!!

KALĖDOS TAVO, MANO, MŪSŲ ŠIRDYSE!!! 

„Voveriukų“ grupės tėveliai, mažuosius 
vaikučius papuošė karalių karūnom. 

Kas  žino, gal kada taps tikrais karaliais?.. 

      Į įžiebimo šventę atvyko ir Vincento, iš 
„Ežiukų“grupės,  močiūtė Nijolė Vaičiūlienė.  

Ji vaikams padovanojo gražiausių kalėdinių dainų 

„Bitučių“ grupės auklėtinės 

Magdės Trys Karaliai 


