
  

 

 

 

 

 

 

Vilniaus lopšelis – darželis 

„Gluosnis“ 

Justiniškių 65 

Tel.8 5 2319577 

8 5 2415803 

El.p. 

rastine@gluosnis.vilnius.lm.lt 

gluosnis.darzelis@gmail.com 

 

Darželio logotipas 
Dėkojame logotipo autorei Godai Daugirdaitei 

(keramikos mokytojai) ir korektūros  dizainerei 

mamytei Eglei Valienei už pagalbą

 

 

 

 

 

Kas rytą aš einu, 

Į „Gluosnį“ takeliu. 

Ten vaikučiai išdykauja, 

Žaidžia, šoka ir pokštauja. 

Priedainis 

Mums „Gluosnyje“ smagu, 

Mums „Gluosnyje“ jauku, 

Draugaukime kartu (duoda vienas kitam ranką) – 

Ir aš (rodo į save), ir tu (suploja vienas su kitu 

delnais). 

Ten kasdieną skamba dainos, 

Ten mūs laukia puikios veiklos. 

Ten mes randame spalvas, 

Ir dėliojam dėliones. 

Priedainis 

Šypsena ir rankos švelnios 

Mažą vaiką apkabins. 

Sportas ir sveika mityba 

Mus sveikai visus augins. 

Priedainis 

„Gluosnis“ kviečia į svečius 

Ir mažus ir didelius. 

Šypsokimės visi, 

Ir bus diena šviesi. 

Priedainis 

 

 

  

 

MES JAU TURIME DARŽELIO HIMNĄ! 

„PO ŽINGSNELĮ, PATYLIUKAIS 

SU VARVEKLIŲ LAŠELIUKAIS 

VIS PAVASARIS ARČIAU, 

BRINKSTANT PUMPURUS MAČIAU...“ 

O su atėjusiu pavasariu mūsų darželyje 

startavo projektas  

„Ir medelis turi širdį“ 

Bendruomenės kūrybinių darbų paroda  

„Medelis Lietuvai“ 

 

mailto:rastine@gluosnis.vilnius.lm.lt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medžiai, kaip ir visa, kas gyva, turi didelę gydomąją, 

energijos teikiančią galią. Pavasarį, kai medžiai pabunda 

po žiemos, jų energija ypač sustiprėja. Taigi nesijauskite 

kvailai apkabindama medį – tai jums į naudą. Arba bent 

pastovėkite ar pasėdėkite po juo. 

 

Natūraliosios medicinos žinovai tikina, kad aplink 

kiekvieną medį susidaro energinis laukas, kuris mūsų 

organizmui gali būti naudingas. Tradicinės medicinos 

šalininkai taip pat neneigia, kad buvimas miške turi 

gydomąjį poveikį. Medicinos tyrimais įrodyta, kad, 

vaikščiojant pušyne, greitai praeina galvos skausmas, 

greičiau pasveikstama nuo kvėpavimo takų ligų. 

 

 

 

   Kovo 20 d. mūsų darželio vaikai dalyvavo Žemės dienai 
skirtame renginyje lopšelyje/darželyje “Rūta”. 

 
 

 

 
 
 

Kovo 20 d. minima 
pasaulinė Žemės diena, 
astronominis pavasaris. 

 

  V. Palčinskaitė  

Iš ko padarytas pasaulis 

 

Iš ko padarytas medelis? 

Iš lapų, šaknų ir kamieno. 

Kas naktį medelyje supas 

Išbalęs klajojantis mėnuo. 

 

Iš ko padarytas drugelis? 

Iš sapno, iš noro nuskristi. 

Jo mažas šilkinis sparnelis 

Senatvėj primint tau vaikystę. 

 

Iš ko padarytas pasaulis? 

Iš medžių, drugelių ir krūmų 

Iš saulės šešėlių, 

Iš vargo upelių, 

Iš tavo ir mano gerumo. 

 

Gyvenkime su medžiais galiūnais ąžuolais ir 

apdainuotom liepom , amžinai žaliom pušim ir 
eglėm... Įsiklausykime, ką mums šnara kiekvienas 
medis : "Žmogau , aš tavo antrininkas". "Taip , tu 

mano antrininkas,- atsakome,- todėl ir skubu 
žaliasai tave pasodinti . Aš būsiu gyvas tavyje. 

Išliksiu atminty medžiu"! E.Danilevičius 
 

Švenčiausias medis – ąžuolas 
 

Lietuviams liepa – tai likimą lemiančios deivės buveinė. Šis medis 

siejamas ir su Marijos kultu. 

 

Beržo rykštelė išvarys blogį 

 
Seniau šermukšnių mediena naudota, norint padidinti aiškiaregystės ir 

dvasinę jėgą 

 

 

 

 

 

MĮSLĖS  

• Du kartu auksu rėdytas. 
(Klevas: geltonai žydi ir 

rudenį nugelsta.) 

• Jauna buvau – tėvo pažasty 
sėdėjau, kai sumitau – žemėn 
stryktelėjau. (Ąžuolo gilė 

paruošta vaistams.) 

• Vienas brolis – jaunas mirė, 
antras – žilas subiro, kur 
šapu kritau, ten kupliu 

kėliau. (Gluosnis: vyriškieji 
žirginiai nukrinta anksti, iš 

moteriškųjų žirginių 
išskrenda plaukuotosios 
sėklos; kur įsminga šakelė – 

išauga medis.) 

• Žiemą vasarą tais pačiais 
rūbais. (Pušis arba eglė; abu 

atsakymai teisingi.) 

• Ežių namelis, veršių akelės. 
(Kaštonas.) 

 

 

Lenk medį, 

kol jaunas 


