
                        

 

 

 

 
Birutė Lenktytė 

Kartais pragiedrėja, 

Kartais lietūs teška. 

Šaltas spalio vėjas 

Obuolius nuraško. 

Kurgi mano striukė? 

Kur guminiai batai? 

Šitiek obuoliukų! 

Juos surinkti metas! 

 

Vilniaus lopšelis – darželis 

„Gluosnis“ 

Justiniškių 65 

Tel.8 5 2319577 

8 5 2415803 

El.p. 

rastine@gluosnis.vilnius.lm.lt 

gluosnis.darzelis@gmail.com 

 

 

 

   Rudenį akivaizdžiai padaugėja liūdnų, paniurusių žmonių.  

Ruduo – metų laikas, kai neigiamos emocijos ima viršų 

Tikrai nereiktų versti vaikų slopinti jausmų, įvardinti juos 

gėdingais, beverčiais ar nenormaliais – atvirkščiai, mažylius 

reikia mokyti juos atpažinti. Vaikai per mus ir mokosi pažinti 

visus jausmus. Mamos galėtų dažniau priglausti, apkabinti, 

nuoširdžiai pasikalbėti ir paaiškinti vaikams situaciją, nes po 

kurio laiko konkretaus jausmo slopinimas gali tapti sunkumų 

gyvenime priežastimi. 

    Kokios priemonės padeda įveikti atsiradusius sunkumus? 

Vaikų atveju - buvimas su vaiku, įvairūs žaidimai, taip pat kartu 

kuriami šeimos ritualai - tai padeda vaikui pasijausti saugesniu, 

stipresniu pasaulyje. 

                            Svarbu suvokti, kad sunkumai praeina arba juos 

galima įveikti, kai darome tinkamus veiksmus.  

Socialinė pedagogė Daiva  

 

 

Ką žinau apie obuolius?  

 

 

 

 

 

Obuoliai yra vaisiai. Ten yra vitamino C. Sėklyčių negalima 

 valgyti. ARMANDAS  

Sode ant medžio auga obuoliai. Kurie skanūs, kurie neskanūs. 

 Man skanūs obuoliai raudoni. LUKAS 

Obuoliai nukrenta nuo medžio, o mamytė ir močiutė juos 

 surenka ir tada juos visi valgo. Mamytė kepė pyragą. ARNAS 

Galima iš obuolių sultis, obuolių pyragą pagamint, obuolių 

                            blynelius, obuolių džemas skanus. MATAS 

 

 

SPALIO 21 DIENA- 

TARPTAUTINĖ 

OBUOLIO DIENA 
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       Vaiko politika - socialinės politikos 

dalis, kuri užtikrina būtinąją vaiko socialinę 

raidą normaliam gyvenimo lygiui pasiekti, t. y. 

sveikai maitintis, būti saugiam ir galėti 

dalyvauti ugdymo ir pozityviosios 

socializacijos programose.                    

         Europos Tarybos dokumente remiantis 

Vaiko teisių konvencija vaiko politikos esmė yra 

nusakyta trimis principais: vaiko teise į 

apsaugą, aprūpinimą ir dalyvavimą: 

      Vaiko apsauga - teisė augti savo šeimoje 

ir gauti profesionalią pagalbą, taip pat teisė 

būti apsaugotam nuo socialinio ir individualaus 

smurto; 

      Vaiko aprūpinimas - teisė į išteklius ir 

paslaugas, juos paskirstant tarp vaiko ir 

suaugusiojo, vaikams, turintiems specialių 

poreikių, ir vaikams, kuriems yra pavojus patirti 

skurdą, tėvų smurtą bei nepriežiūrą ar 

įsitraukti į nusikalstamą veiklą; 

      Vaiko dalyvavimas -  teisė veikti, išreikšti 

savo nuomonę ir daryti įtaką sprendimams 

individualiai bei kolektyviai šeimoje ir 

visuomenėje kuriant socialinę erdvę aktyviam 

vaiko dalyvavimui. 

 

 

 
 
 

  

 

 

ŠVELNŪS PRISILIETIMAI.  Parinkite 6–7 mažus skirtingos faktūros daiktus: gabalėlį 

kailio, teptuką, stiklinį flakoną, karoliukų, vatos ir t. t. Visa tai padėkite ant stalo. Pasiūlykite 

vaikui apnuoginti ranką iki alkūnės, o tada paaiškinkite, kad ranka vaikščios „žvėriukas“ ir lies 

švelniomis letenėlėmis. Reikia užmerktomis akimis atspėti, koks „žvėriukas“ lietėsi prie 

rankos, tai yra atspėti daiktą. Prisilietimai turi būti glostantys, malonūs.  

 

  JAUSMŲ DĖŽUTĖ  

    Paimama dėžutė su dangteliu. Jos dugne 

padedamas veidrodėlis. Žaidimo vedėjas 

pasako, kad jo rankose stebuklinga dėžutė ir 

paduoda kiekvienam vaikui pasižiūrėti, kas 

viduje. Kai kiekvienas įdėmiai pasižiūri, 

prašoma ant simbolinių veidelių nupiešti ką 

matė dėžutėje.  

 

 

     BŪRELIAI 2019/2020 M.M. 
 

•    Dainavimo studija   

         „Gluosniukas“.  

                   Vadovė Renata  

• Anglų kalbos būrelis.  

      Vadovė Regina 

• Keramika. Vadovė Goda 

 

• Krepšinis. Treneris 

Rokas 

• Aerobinės gimnastikos.      

                        Trenerė Virginija 

•  
Futbolas. Treneris Audrius 

 

• Šokiai. Vadovė Agnė 

 

• KIDS FOR BRICZS  

Vadovė Ineta 

Papildomo ugdymo būreliai – 

užsiėmimai mokami. 

 

 

 

  

Įdomu žinoti... 
 


