
                        

 

 

 

  Lopšelis-darželis „Gluosnis“ įsteigtas 

2015 m. kovo 18 d. Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 18 d. 

sprendimu Nr. 1-2287.  Įstaiga duris  

ugdytiniams atvėrė 2016 m. rugsėjo 8 d. 

Lopšelis-darželis „Gluosnis“ įkurtas Vilniaus 

miesto Viršuliškių mikrorajone (Justiniškių g. 

65), vietoje į Žvėryną išsikėlusios Šolomo 

Aleichemo ORT gimnazijos. 

 

Kur? Kada? 

Vilniaus lopšelis – darželis 

„Gluosnis“ 

Justiniškių 65 

Tel.8 5 2319577 

8 5 2415803 

El.p. 

rastine@gluosnis.vilnius.lm.lt 

gluosnis.darzelis@gmail.com 

 

 

 

Pro rakto skylutę... 
Kalbiname darželio direktorę Jolitą 
Ivaškevičienę: 
 
Kokia buvo Jūsų pirmoji diena darželyje? 

"Šventinės emocijos atidarymo dieną.. ir 

daug klausimų - O kaip bus toliau?" 

 

Koks įsimintiniausias įvykis per darželio 

gyvavimą iki šiol yra įstrigęs Jūsų atmintyje? 

"Pirmasis vaikų sveikinimas Mokytojo 

dienos proga. Buvo jaudinančiai jausminga ir 

gražu" 

 

Jūs vadovaujate darželiui, todėl išvardinkite 3 

darbuotojų dorybes.... 

"Mandagumas, pagarba vieni kitiems, 

iniciatyvumas" 

 

Ko palinkėtumėte darželio bendruomenei? 

"Susiklausymo, vienybės, ir stiprybės 

įveikiant laikinus sunkumus" 

 

Mūsų siekiai... 

Ugdomosios veiklos  
 

• Meninis ugdymas  

(2 kartus per savaitę) 

 

• Sveikatingumo veikla 

(2 kartus /per savaitę) 

 

• Rytinė mankšta 

(kiekvieną rytą)  

 

 

 

 

Mūsų įsitikinimu, kiekvienas vaikas  

protingas tada, kai yra stiprus ir tvirtas jo 

kūnas, todėl prioritetinė ugdymo kryptis 

darželyje - vaiko emocinio intelekto ugdymas,  

ugdymą aktyvinant sportu ir sveika gyvensena 

bei apjungiant visą įstaigos bendruomenę. 

Siekiant, kad vaikas taptų sėkmingai 

besiugdantis,  ypatingas dėmesys skiriamas 

problemų sprendimo pasiekimų sričiai. 

Kiek? 
  Darželyje veikia  9 skirtingo amžiaus 

grupės vaikams nuo 1,5  iki 7 metų. Įrengtos 

atskiros salės: aktų/renginių salė, sporto salė ir 

valgymo salė. Valgymo salėje maitinami 3- 7 m. 

vaikučiai, o lopšelio grupės vaikučiai valgo 

grupėse. 
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Stebuklingas receptas kiekvienai dienai  
1. Imame DIENĄ ir gerai nuvalome pavydą, neapykantą, nusivylimą, godumą, užsispyrimą, 
egoizmą, abejingumą ir visas kitas nereikalingas priemaišas. 

2. Į švariai nuvalytą DIENĄ su kaupu iš akies negailėdami pridedame optimizmo, pilną saują 
džiaugsmo, šaukštelį entuziazmo, keletą grūdelių kantrybės, po žiupsnelį pakantumo ir 
mandagumo, ir viską švelniai išmaišome. 

3. Gautą mišinį gausiai užliejame MEILE.. 

Paruoštą patiekalą būtinai papuošiame spalvingais gerumo ir dėmesio žiedlapiais. Patiekiame 
kasdien su šiltų žodžių ir šypsenų garnyru. 

Valgyti iki soties! Gero apetito!!                          

Gerumo nebūna per daug.... 

 

 

Būsimi renginiai 

Įstaigos atvirų durų savaitė 

2017 m., balandžio 24 – 28 d.  

(įstaiga atvira visiems) 

                   

 

 
 
 

  

Gerumas – pagloboti silpnesnį. 

 Gerumas – mylėti mamą, tėtį. 

 Gerumas - apkabinti brolį.  

 Gerumas – patirti artimo meilę. 

 Gerumas - kai gali šypsotis pasauliui.  

 Gerumas – jaustis saugiam. 

 Gerumas – palaistyti gėlę, pasodinti 

medį,  

        paglostyti visų pamirštą kačiuką...  

 

 
 Kiek daug telpa žodyje ,,gerumas”...  

Koks jis didelis, tarytum senas ir  

išmintingas medis...  

 

 

Patarimai  
Daug šypsokitės. Šypsena nieko 

nekainuoja. 

Dažnai sakykite Ačiū. 

Atleiskite sau ir kitiems. 

Viskam turėkite kantrybės. 

Neišduokite paslapčių. 

Dažnai pagirkite vaikus ir pasakykite, 

kad jais pasitikite. 

Mokėkite užjausti.  

Pabandykite pažvelgti į viską kitų 

akimis. 

Ryte pasakykite kam nors ir ką nors, 

kad visai dienai pakeltų nuotaiką. 
 

 

 


