
                   

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

    

Vilniaus lopšelis – darželis 

„Gluosnis“ 

Justiniškių 65 

Tel.8 5 2319577 

8 5 2415803 

El.p. 

rastine@gluosnis.vilnius.lm.lt 

gluosnis.darzelis@gmail.com  

 

 

 

Laukiau, laukiau ...Taip 

ilgai... 

Ištisus metus! 

Į gimtadienį, draugai, 

Aš kviečiu visus! 

Kas linkėjimą atneš, 

augti palinkės - 

pavaišinsiu tortu aš! 

Torto daug reikės... 

Tik ar tilps jis pro duris? 

Juk draugų toksai būrys! 

 

 

 

 

DARŽELIO 

GIMTADIENIS 

 

Rugsėjo 13-19 dienomis 

darželyje aidėjo vaikų 

juokas ir klegesys. Visą 

savaitę linksmai 

šurmuliavo renginiai 

 

Man gera „GLUOSNYJE“, 

nes: 

„Čia daug draugų“ MILANA 

 

„Treneris Laimonas pats 

geriausias. Mes daug 

sportuojame“ MARTINAS  

 

„Man patinka dainuoti ir šokti, 

vaidinti“ NAOMI 

 

„Mūsų auklėtoja visada 

linksma“ ADELINA 

 

„Kasdien valgom daug vaisių“ 

URTĖ 

 

„Daržely mano brolis“ LUKAS 
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Spalio 1-oji - Tarptautinė šypsenos diena  
 

 

 

Išbrauk liūdnus 

veidukus  

😊 😊 ☹ 😊 😊 ☹ 

😊 😊😊 ☹ 😊 😊 

☹😊 😊 😊 😊 😊 

😊 ☹ 😊 😊 ☹ 😊 

😊 😊 😊 ☹ 😊 😊 

😊 😊 ☹ ☹ 😊 😊 

😊 ☹ 😊 😊 😊 😊 

 

 

 
 
 

  

 

    Šypsena gali daryti stebuklus! Netikite? Dabar pat 

nusišypsokite. Nuoširdžiai, atvirai, iš visos širdies. Ką 

jaučiate? 

     Šypsena pritraukia žmones prie tavęs. Sutikite – mes 

mieliau laiką leidžiame su linksmais, gyvenimu 

besidžiaugiančiais žmonėmis ir natūraliai vengiame niurgzlių. 

 

     Šypsena sukuria laimės pojūtį. Mes šypsomės visada, kai 

jaučiamės laimingi. Tai vyksta nesąmoningai. 

 

   Šypsotis sveika. Pasak mokslininkų, šypsena mažina streso 

hormonų koncentraciją, aktyvina širdies ir kraujotakos 

darbą.  

    Šypsena padeda sušildyti atmosferą. Jeigu susitinkate su 

nepažįstamaisiais, šypsena iškart signalizuoja, kad šie 

žmonės jums patinka. Kuo daugiau šypsositės, tuo labiau 

nepažįstamieji atsipalaiduos ir atsivers jums. 

 

    Kas sukelia šypseną jums? Pasiimkite popieriaus lapą ir 

surašykite. Ir naudokite šį stebuklingąjį sąrašą pagal 

paskirtį.  

                                           Socialinė pedagogė Daiva  

Tarptautinė šypsenos diena švenčiama kiekvieno spalio 

pirmąjį penktadienį. Šios dienos moto: 

                    Padaryk gerą darbą, padėk nusišypsoti bent vienam žmogui 

    Vaiko gerovės komisija šią dieną kvietė visus šypsotis 😊 

                                        Po grupes keliavo ŠYPSENŲ TELEVIZORIUS 

   

 

 

 

 

     

Gyvenimas yra tarsi 

veidrodis. Nusišypsok 

jam ir jis tau vėl 

nusišypsos  

 


