
                         

 

 

 

                Per laukus, per žalią mišką 

Vasara lyg kiškis pyška. 

Nešasi dienos ilgumą, 

Saldų žemuogės kvapnumą. 

 

Pažiūrėk – pirma rugsėjo 

Pro  rudens vartus  atėjo. 

Spalvos kitos ir žiedai, 

Ūgtelėję ir vaikai. 

 

Vėl džiugi pirma rugsėjo 

Astros žiedu pražydėjo. 

Tau, rugsėji, tie žiedai 

Ir linksmi vaikų veidai. 

  E. Šulinskienė 

 

 

Sveiki atvykę!  

       Sveiki sugrįžę! 

Vilniaus lopšelis – darželis 

„Gluosnis“ 

Justiniškių 65 

Tel.8 5 2319577 

8 5 2415803 

El.p. 

rastine@gluosnis.vilnius.lm.lt 

gluosnis.darzelis@gmail.com 

 

 

 

Kodėl man patinka eiti į darželį? 
KALBA VAIKAI 

 

 

 

 

 

Nes einam į lauką, žaidžiam su draugais visais. 

Laukiu tos dienos, kai eisiu į savo grupę.    (Ignas) 

Kad daug vaikų ateina. (Vitalija) 

Man patinka būt daržely. (Lukas) 

Nes čia linksma. (Aistė) 

Nes čia yra daug žaislų. (Meida) 

Patinka daryti darbelius ir eiti į lauką. (Gintarė) 

Todėl, kad gali susirasti daug draugų, gali žaisti, 

  eiti į lauką gali. (Joris) 

Nes labai daug žaislų ir labai daug draugų. 

(Aleksandras) 

 

Kiek? 

  MUMS JAU VIENERI!  

DARŽELIS „GLUOSNIS“ DURIS ATVĖRĖ  

2016 M. RUGSĖJO 8 DIENĄ. 
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 Mūsų darželio priešmokyklinėje  

„Pelėdžiukų“ grupėje bus įgyvendinama 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“, 

kurios  tikslas – padėti 5–7 metų vaikams 

įgyti socialinių bei emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų 

emocinės savijautos. 

Pavasarį organizuosime veiksmo 

savaitę “Be patyčių”, kurią inicijuoja “Vaikų 

linija”. 

Taip pat darželyje nuolat veikia Vaiko 

gerovės komisija, kurios paskirtis – rūpintis 

vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, 

orientuota į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko 

galimybes atitinkančius ugdymo(si) 

pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko 

gerove susijusias funkcijas. 

Individualiai konsultuoja darželio 

psichologė, logopedė bei socialinė pedagogė. 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

MAŽAS VAIKAS ATVIRAS IR 

GĖRIUI, IR BLOGIUI. TODĖL JO 

ELGESYS ATSPINDI NE VAIKO, O 

JO ŠEIMOS VERTYBES. 

 

Jau vieneri metai, kai "Gluosnyje" 

krykštauja ir išdykauja vaikai, kai kiekvieną 

dieną kylanti Saulė neša šilumą ir skleidžia 

Gerumą į kiekvieno širdelę. Tegu ir toliau 

švyti laimingos vaikų akys, skamba juokas ir 

darni bendruomenė kartu augina mūsų 

"Gluosnį". Su Gimtadieniu! 

Darželio direktorė  

                   Jolita Ivaškevičienė 

 

     BŪRELIAI 2017/2018 M.M. 
 

•    Dainavimo studija   

         „Gluosniukas“.  

                   Vadovė Renata  

• Anglų kalbos būrelis.  

      Vadovas Lukas 

• Keramika. Vadovė Goda 

 

• Krepšinis. Treneris Rokas 

• Šachmatai.  

          Lietuvos šachmatų mokykla. 

• Aerobinės gimnastikos.      

                        Trenerė Virginija 

• Futbolas. 

              Treneriai Tadas ir Andrius 

       Papildomo ugdymo būreliai –  

          užsiėmimai mokami. 
 

 

 

 

ŠMM šių mokslo metų prioritetu nurodo 

emocinį saugumą mokykloje. Nuo rugsėjo 

1 d. visose šalies mokyklose bus 

įgyvendinama bent po vieną patyčių ir 

smurto ar kitą prevencinę programą 


