
 

STEBUKLINGŲ ŽODŽIŲ MEDIS 
   

    Auginkime stebuklingų žodžių medį- ant kiekvienos 
šakos, lapo parašykime po gražų žodį, kurį norime 
girdėti, mokykime vaikus mandagumo – stebuklingų- 

žodžių.  

 
      

 

 

 

 

 
Kviečiame visus darželio vaikučius, jų tėvelius, 

auklėtojas ir visus kitus dalyvauti parodėlėje 
„Velykų margumynai“ 

 

atneškite Jūsų pačių pagamintą, nertą, veltą, siūtą, drožtą, 

popierinį, medinį  ar medžiaginį Šv. Velykas jums 

asocijuojantį simbolį, dekoraciją, žaisliuką ar kt.         

Mielai lauksime jūsų darbelių iki balandžio 16 d. 

(palikite grupės auklėtojai) 

          
                         

    „Skubu!.. Neturiu laiko!.. Sudie!..”- tokių šūksnių 

turbūt kasdien išgirsi ne tik Lietuvoje, kuri yra pačiame 

Europos centre, bet ir daug kur kitur pasaulyje. Ne ką rečiau 

girdėti samprotaujant, kad gyvename informacijos gausos, 

skubos ir lėkimo amžiuje. 

Bet  štai paimi į rankas knygą ir pasijunti kažkaip 

kitaip. Knygos, matyt, turi nuostabią savybę- jos padeda 

neskubėti.” K. Kasparavičius  

 

 

   Kaip auga medis. 

    Paleiskite atpalaiduojamąją 
muziką, prislopinkite kambaryje 
šviesą arba užtraukite užuolaidas. 

Pasiūlykite vaikui kartoti paskui jus. 
Įsivaizduokite, kad jūs – ūglis, kuris 
kalasi iš žemės, kad taptų medžiu.  

 Atsiklaupkite, galva taip pat nuleista, 

tada pradėkite „leistis“ – tiesti rankas 
ir lėtai kilti paskui jas. Judesiai laisvi 
ir lėti. Galiausiai turite „užaugti“ iki 

aukšto medžio. Tam pasitempkite į 
viršų, atsistokite ant pirštų galų.  

Atlikite šį pratimą prieš miegą, kai 

guldote vaikus miegoti. 

 

 

Kovo 19 d. darželyje vyko eilėraščių skaitymo rytmetis 

“Medeliui dovanoju skambią kalbą”. Mažieji skaitovai 

deklamavo eilėraščius apie medžius. 

 Balandžio 11 d „Meškiukų“ gr. mama Žydrūnė su dukrele 

Migle  ir mama Ramunė su dukrele Austina dalyvavo  l/d 

„Pušynėlyje“ organizuotame  skaitovu konkurse „Augalų 

karalystė“. Sveikiname! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS  

 

 

Kovas- sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 
Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas bei visas 

aktyvias organizacijas savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių 

prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Šioje svetainėje taip pat visada galima 

rasti aktualios informacijos vaikams, tėvams ir švietimo įstaigų darbuotojams apie patyčias, 

jų prevenciją, tinkamus reagavimo būdus ir patyčių situacijų sprendimą.  

Kampanijos BE PATYČIŲ svetainė (https://bit.ly/2TC37SR)  

 

Balandžio 6  d.Alytuje vyko  

Lietuvos mažųjų finalinės 

žaidynės, kuriose dalyvavo 

“Gluosnio” sportininkų 

komanda . 

Renginio metu darželyje “Aš 

bėgu 2019” sportininkai ir 

mokytojai buvo apdovanoti 

padėkos prizais. 

Projekto organizatoriai 

Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas ir Respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo 

kūno kultūros pedagogų 

asociacija 

 

 
 
  

 
 
 

  

 Laikraštuką kūrė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
             Rasa Andrejeva 

Logopedė Inga Baškauskaitė –       
Boronova  
Meninio ugdymo mokytoja  
Renata Ciūnienė  

 

 

 

 

 

 

 

Projekto idėja 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius 
ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o 
projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį 

aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinanti su garbingo 
varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis. 

 

 

https://bit.ly/2TC37SR

